
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALENGO 

 

W ostatnim czasie otrzymaliście Państwo krótki materiał dotyczący bezpieczeństwa             

w sieci. Ze względu na fakt, że od 25 marca wchodzą nowe regulacje prawne dotyczące 

kształcenia na odległość, wprowadzone zostaną alternatywne metody i formy pracy, 

postanowiliśmy przekazać Państwu kolejne podpowiedzi dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa w sieci. W całej tej plątaninie materiałów należy przede wszystkim pamiętać, 

że ważniejsza od wybranej formy, jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy 

zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, 

związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o cyberbezpieczeństwo. 
Poniższy materiał jest jedynie wskazówką do podjęcia rozmowy z dziećmi. Wydaje się, 

że warto w tym czasie przypomnieć pociechom pewne zasady, o których mogli zapomnieć,                   

a które są cenne dla bezpiecznego funkcjonowania w rzeczywistości Internetu. 

 

Serfując w sieci można znaleźć wiele podpowiedzi i zasad, ponadto wiele z nich 

przekazaliśmy Państwu już wcześniej. Teraz chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na te, które 

są istotne zarówno dla realizacji nauczania zdalnego, jak i życia codziennego. 
 

Smartfony, tablety, komputery i inne urządzenia ekranowe to stały element naszej 

codzienności. Należy pamiętać, że urządzenia ekranowe mają wpływ na funkcjonowanie 

organizmu młodego człowieka, jego rozwój oraz kontakty z innymi. Jeśli zależy nam na tym, 

aby dzieci korzystały z nich w sposób rozsądny, ułatwiający nabywanie ważnych 

umiejętności, możemy uporządkować korzystanie z urządzeń ekranowych za pomocą zestawu 

reguł, które wyznaczą granice i ramy użytkowania sieci w domu. 

 

Czas z ekranem    
Korzystanie z urządzeń ekranowych wpływa na inne aktywności, w tym na realizację 

obowiązków dnia codziennego. Dlatego ważne jest określenie ram czasowych używania ich 

przez członków rodziny. W przypadku dzieci warto ustalić odpowiednie dla wieku limity 

czasowe.  

 Nie zaleca się udostępniania urządzeń ekranowych dzieciom do 2. roku życia, gdyż nie 

wspierają one rozwoju najważniejszych umiejętności. U dzieci w tym wieku kształtują 

się przede wszystkim mowa, sprawność motoryczna oraz relacje społeczne. Ich 

rozwijanie wiąże się z kontaktem z opiekunem, a także z odpowiednią ilością ruchu oraz 

snu. Ekspozycja na silne bodźce wzrokowe i słuchowe może powodować u dzieci 

pobudzenie i utrudniać koncentrację uwagi.    

 Udostępniając urządzenia ekranowe dzieciom w wieku od 2. do 5. roku życia, 

ograniczmy czas korzystania z nich do godziny dziennie. Aktywność online małego 

dziecka wymaga obecności rodzica, który będzie czuwał nad tym, co dzieje się na 

ekranie. Warto zadbać o to, aby miało ono dostęp do treści, które są dostosowane do 

jego wieku i mają wartość edukacyjną. Dobrze jest również wyznaczyć dni bez ekranów 

(np. weekendy lub wybrany dzień w tygodniu). Okazuje się, że urządzenia ekranowe 

używane do kontaktu z ważnymi osobami wspierają rozwój relacji, dlatego nie ma 

przeciwskazań do przeprowadzania wspólnie z dzieckiem rozmów czy wideo-czatów             

z rodziną, krewnymi czy przyjaciółmi. 

 W przypadku dzieci starszych, od 6. do 12. roku życia, czas korzystania z urządzeń 

ekranowych może wynosić do dwóch godzin dziennie. Nadal jednak ważne jest, aby             

w tym czasie dziecku towarzyszył rodzic. Rozmowa o tym, co dzieje się na ekranie, 



może wspomagać rozumienie treści i wykonywanie zadań. Rodzic powinien też 

nadzorować treści online, z którymi ma kontakt dziecko. Dzieci w wieku szkolnym 

mogą samodzielnie wykorzystywać sieć do kontaktów z bliskimi i przyjaciółmi.    

 U nastolatków pojawia się duża potrzeba samodzielności, która wpływa na dążenie do 

bycia poza zasięgiem rodziców, również online. Przyjmuje się, że czas korzystania                  

z urządzeń ekranowych, który nie wpływa na inne aktywności, to około dwóch godzin 

dziennie. Dobrze jest nadal interesować się tym, jak nastolatek spędza czas online. 

Warto zachęcać go do dzielenia się swoimi wątpliwościami z bliskimi oraz pokazywać, 

jak kreatywnie może korzystać z nowych technologii.    

  

Edukacja i bezpieczeństwo online    
Zadbajmy o wartość edukacyjną aktywności w sieci dziecka. Wspierajmy te, które przyczyniają 

się do jego rozwoju osobistego i społecznego oraz rozwijania zainteresowań. Czuwajmy, aby 

dziecko korzystało tylko z treści, aplikacji czy gier, które są dostosowane do jego wieku.    

 Dzieci do 2 roku życia szybko uczą się zachowań od osób sprawujących nad nimi 

opiekę. Przyjrzyjmy się temu, jak my sami korzystamy z urządzeń ekranowych. 

Pamiętajmy, że na dorosłych spoczywa również obowiązek dbania o prywatność 

dziecka oraz jego wizerunek. Zastanówmy się, zanim opublikujemy zdjęcia dziecka 

oraz informacje na jego temat. Materiały umieszczone w sieci mogą w niej pozostać 

przez wiele lat.    

 Udostępniając urządzenia ekranowe dzieciom w wieku 2−5 lat, dobrze jest rozmawiać 

z nimi na temat zasad bezpieczeństwa online, mimo iż rodzic nadal aktywnie 

towarzyszy im w tej aktywności. Rozmowy na ten temat pomagają kształtować 

pozytywne nawyki samodzielnego z nich korzystania.    

 Ważne jest, aby dzieci w wieku szkolnym, które samodzielnie używają urządzeń 

ekranowych, wiedziały, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo online. Dobrze jest 

rozmawiać z nimi o zagrożeniach, prywatności oraz sposobach reagowania                               

w sytuacjach trudnych.    

 Rodzice mogą umówić się z nastolatkiem, by przestrzegał określonych zasad 

bezpieczeństwa online, związanych z zabezpieczeniem profilu, szacunkiem dla 

własności, prywatności swojej i innych, ochroną wizerunku oraz ograniczonym 

zaufaniem do kontaktów nawiązanych tą drogą.    

 

Odpoczynek i regeneracja    
Człowiek, aby zachować zdrowie i dobrze się rozwijać, potrzebuje odpowiedniej ilości i jakości 

odpoczynku. Dlatego bardzo ważny jest sen, który służy też regeneracji układu nerwowego.    

 Pamiętajmy, że maluchy, do 2. roku życia, potrzebują około 11−17 godzin snu na dobę 

(wliczając drzemki), dzieci w wieku 2−5 lat – około 10−14 godzin, a te w wieku 

wczesnoszkolnym od 9 do 12 godzin. Natomiast nastolatki, aby odpowiednio 

zregenerować siły, potrzebują minimalnie 8−10 godzin snu.    

 Nie zaleca się korzystania z urządzeń ekranowych przynajmniej godzinę przed snem. 

Niebieskie światło płynące ze smartfonów, tabletów i komputerów to informacja dla 

naszego mózgu, że trwa dzień i pora na aktywność. Zaburza to wydzielanie melatoniny 

– hormonu, który jest nam potrzebny do zaśnięcia i dobrego, regenerującego snu. Nie 

używajmy urządzeń ekranowych na godzinę przed położeniem spać dziecka, jeśli 

znajduje się ono w pobliżu.    

 Korzystając wieczorem z ekranów, warto zmniejszyć ich jasność, a także zadbać, aby 

dzieci nie miały kontaktu ze szkodliwymi treściami oraz dużą ilością bodźców. Jeżeli 

skorzystanie z telefonu w tym czasie jest konieczne, używajmy trybu nocnego, który 

pomaga zmniejszyć ilość szkodliwego światła z ekranów.    



 W trosce o jakość snu zrezygnujmy z ładowania urządzeń ekranowych w sypialni, 

szczególnie jeśli rodzice dzielą ją z dziećmi. Alerty dźwiękowe czy wibracje mogą 

zakłócać sen lub nas budzić. Jeśli telefon pełni funkcję budzika, możemy wspólnie 

poszukać innego atrakcyjnego urządzenia, które go zastąpi.   

 

Oczywiście do tego wszystkiego przypominamy o materiale przesłanym we wcześniejszych 

informacjach. 

 

 

Drogi Uczniu!: 

Surfowanie w Internecie może być świetną zabawą oraz w obecnej sytuacji ciekawą 

formą nauki. To ważne jednak, aby w trakcie korzystania z niego pamiętać o poniższych 

punktach. Na podstawie materiałów dostępnych powszechnie w Internecie, które zostały  

opracowane przez różnych specjalistów, staraliśmy się połączyć je w jedno i stworzyć dla Was 

„ściągę” prawidłowych reakcji i zachowań w rzeczywistości Internetu. Oto one:  

Chroń swoją prywatność! 

Bądź anonimowy. Nie dziel się prywatnymi lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy 

nie zamieszczaj lub wysyłaj czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania Ciebie lub 

innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub 

numeru telefonu). Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie podawaj numeru 

telefonu. Nigdy nie udostępniaj haseł lub podpowiedzi do nich. Nie mów też, ile masz lat i do 

jakiej szkoły chodzisz.  

Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty 

urodzenia ani wieku, np. karolina1993 czy jacek14 – lepiej, żeby nikt obcy nie wiedział ile 

masz lat. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej 

fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego! 
Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie 

umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas. 

Informacje, które publikujesz, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie 

wstawiaj informacji lub obrazków, których nie chcesz udostępniać całemu światu. Uważaj – 

mogą zostać przekazane dalej! 

Zachowaj bezpieczeństwo. 

Używaj oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywirusowych). Upewnij 

się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail 

nieumyślnie zainfekował Twój komputer. Uważaj na wirusy. Nie otwieraj, nie odpowiadaj i nie 

przesyłaj dalej e-maili, czy też wiadomości z komunikatora, jeśli nie znasz osoby wysyłającej 

i nie sprawdziłeś zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne 

oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa. 

Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy sms. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie 

można już tego cofnąć. 

 

 



Mów, jeśli coś jest nie tak! 
 

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie 

opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w takiej sytuacji 

skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny 

numer 116 111. 
 

Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 
 

Zachowaj dystans. Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie 

spotykaj się z osobami poznanymi w Internecie. O propozycjach spotkania od internetowych 

znajomych informuj rodziców. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi,                

o których wiedzą Twoi rodzice. Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych 

zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt spoza 

listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać. 

 

Weryfikuj informacje 

Pamiętaj, że nie każda znaleziona w internecie informacja jest wiarygodna i warta 

zapamiętania. Weryfikuj znalezione dane np. poprzez porównanie treści odnalezionych w sieci 

z encyklopedią, podręcznikiem lub w rozmowie z osobą dorosłą. 

Szanuj innych w sieci! 
 

Bądź uprzejmy. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś Cię 

obraża, po prostu odejdź od komputera. Powiadom o danej osobie i jej zachowaniu. To ma być 

przede wszystkim zabawa, czyż nie? Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje 

zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję. 

 

Korzystaj z umiarem z Internetu! 
 

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu 

zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi. 

https://www.116111.pl/


 



 



Źródła, z których zaczerpnięto materiał: 

https://sieciaki.pl  

https://epodreczniki.pl 

https://edukacjamedialna.edu.pl 

https://www.men.gov.pl 

http://www.kuratorium.katowice.pl/ 

 

https://sieciaki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DLcH59Wno
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/
https://www.men.gov.pl/

