
Informacja dla Rodziców 

Jak zadbać o bezpieczeństwo  

dziecka w sieci? 

 

Zachęcamy Państwa do rozmowy ze swoim 

dzieckiem na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w 

sieci. To konieczne, by chronić je przed kontaktem 

z nieodpowiednimi treściami. Zasady muszą być 

dostosowane do wieku dziecka. Ważne, żeby nie 

poprzestać na jednorazowej rozmowie. Do tematu zasad użytkowania Internetu 

i bezpieczeństwa w nim należy wracać, jeśli tylko pojawi się ku temu okazja. 

 

USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU 

 Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bezpiecznych treści (strony, 

aplikacje, gry) wskazanych przez rodziców lub nauczycieli. Z czasem warto brać pod uwagę 

propozycje nowych treści spośród wskazywanych przez dzieci, każdorazowo je weryfikując.  

 Czas korzystania z sieci powinien być ograniczony.  

 Najmłodsze dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z wyszukiwarek, portali 

społecznościowych i innych serwisów dających nieograniczony dostęp do treści (zdjęć, 

filmów, tekstów). Stopniowe wprowadzanie takich możliwości powinno odbywać się pod 

kontrolą rodziców.   

 Dzieci nie powinny publikować samodzielnie w sieci treści, szczególnie prywatnych 

informacji, filmów, zdjęć. Taki zakaz powinien być połączony ze zwróceniem dziecku uwagi 

na zagrożenia związane z publikacją wizerunku i prywatnych informacji. 

 Należy umówić się z dzieckiem, że za każdym razem, kiedy trafi na nieodpowiednie treści lub 

cokolwiek innego je w sieci zaniepokoi, natychmiast nas o tym poinformuje. 

 Należy ostrzec dziecko przed podawaniem w Internecie prywatnych danych. Dostęp do wielu 

stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. 

Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę 
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swoich rodziców. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego 

imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. 

 Każde dziecko powinno znać podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie. Uczul na 

niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że 

nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią.  

 Krytyczne podejście do informacji przeczytanych w sieci. Wiele dzieci używa Internetu 

w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali 

internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w sieci informacje są 

wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione treści, korzystając z innych 

dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 

 Zapoznanie dziecka z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. 

Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, 

podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać 

odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) 

Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować 

zastrzeżonych materiałów, itp.). 

 

UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE  

I BEZPIECZNE TREŚCI 

 

Kontakt z nieodpowiednimi treściami, jak pornografia, przemoc czy wulgarne 

materiały, może mieć szkodliwy wpływ na dziecko, podczas gdy odpowiednio dobrane treści 

i aktywności online mogą pozytywnie wpłynąć na jego rozwój społeczny, emocjonalny, 

moralny i poznawczy. Dlatego dobór stron internetowych, aplikacji czy gier staje się 

niezwykle ważnym zadaniem dla rodziców. 

 

Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii: 

• Zasoby internetowe udostępniane dzieciom muszą być wolne od szkodliwych treści, czyli 

przemocy, wulgaryzmów, erotyki. Należy się również upewnić, czy nie dają one dostępu 

do takich treści np. poprzez linki czy bannery. 

• Należy udostępniać dzieciom treści z wiarygodnego źródła, stworzone z myślą o młodym 

odbiorcy. 



• Estetyka, sposób prezentowania informacji, nawigacja po serwisie, grze czy aplikacji 

powinny być przyjazne i zrozumiałe dla dziecka. 

• Udostępniane dzieciom treści powinny łączyć zabawę z edukacją i rozwojem – angażować 

je w aktywności plastyczne, muzyczne, rozwijać wyobraźnię, poszerzać wiedzę. 

• Należy zwrócić uwagę, czy serwis zapewnia ochronę prywatności użytkownika – kluczowe 

jest zadbanie o bezpieczeństwo danych i wizerunku dziecka. 

Dla rodziców chcących świadomie kupować gry dla dzieci pomocny jest system 

klasyfikacji gier PEGI. W jego ramach na pudełkach gier zamieszczane są etykiety 

wskazujące na minimalny dopuszczalny wiek, po osiągnięciu którego można korzystać z gry, 

jak również ostrzegające przed pojawiającymi się w niej niebezpiecznymi treściami.  

 

 

 

ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH  

W SIECI 

 

Dobry kontakt z dzieckiem, czas na rozmowę i zainteresowanie jego doświadczeniami 

są niezwykle ważne do rozwoju dziecka. Zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli 

w świecie dziecka pojawiają się urządzenia elektroniczne i Internet, to ważne, żeby również 

one były tematem rozmów z nim. Dzięki temu będziemy na bieżąco z doświadczeniami 

dziecka, poznamy jego preferencje, zobaczymy efekty jego aktywności online, damy mu 

szansę na pochwalenie się osiągnieciami (ważne, żeby je zauważać i doceniać). Rozmowa 

o doświadczeniach online będzie pomocna w zauważeniu niepokojących zdarzeń – również 

tych związanych z kontaktem z niebezpiecznymi treściami. 

 

 

SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU 

 

Udostępniając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, należy odpowiednio 

skonfigurować ich system operacyjny. Jest to dosyć proste i powoduje znaczne ograniczenie 

dostępu do szkodliwych treści. 

W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android warto odpowiednio 

skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube. W nowszych 



wersjach systemu istnieje także możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie 

stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka. 

Właściciele urządzeń mobilnych z systemem iOS (iPad, iPhone) mogą ograniczyć 

dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji „Ograniczenia”, która znajduje się 

w ustawieniach ogólnych. Określimy tam m.in. ograniczenie wiekowe dotyczące 

wyświetlanych filmów oraz używanych programów. 

Jeżeli dziecko korzysta z Internetu na komputerze wyposażonym w system 

Windows7, możemy aktywować moduł Ochrony Rodzicielskiej, który umożliwia 

kontrolowanie czasu korzystania z komputera oraz ograniczenie dostępu do wskazanych gier 

i aplikacji.  

 

 

ZAINSTALUJ PROGRAM DO KONTROLI RODZICIELSKIEJ 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu warto zainstalować 

na urządzeniach, z których korzystają, oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej. Programy 

tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online 

itp. Aplikacje tego typu na tablety i smartfony dostępne są w sklepach online właściwych dla 

danego systemu operacyjnego. Użytkownicy komputerów pobiorą takie programy z sieci lub 

kupią je w sklepie. 

 

 

800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH 

BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

 

Rodzice, którzy nie wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci, 

lub ci, których dziecko miało kontakt ze szkodliwymi treściami i nie wiedzą jak na tę sytuację 

zareagować, mogą skorzystać z bezpłatnej linii 800 100 100 prowadzonej przez Fundację 

Dajemy Dzieciom Siłę. 

 

 

 

 



PRZYDATNE LINKI 

Wszystkich rodziców i pedagogów, którzy chcieliby się dowiedzieć 

więcej na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci w 

Internecie oraz tych, którzy chcieliby poznać skuteczne metody na 

wyeliminowanie zagrożeń, zapraszamy na polecane strony: 

fdds.pl– oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego 

w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć 

Komputerowa 

www.dzieckowsieci.pl – strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu 

przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć 

ryzyko takich kontaktów. 

www.edukacja.fdds.pl – platforma edukacyjna dla profesjonalistów, gdzie znajdą Państwo 

kursy  e-learningowe dla dzieci i profesjonalistów, a także materiały edukacyjne oraz aktualne 

informacje o szkoleniach 

www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat 

www.dbi.pl – strona poświęcona tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 

fundacja.orange.pl/kurs/ - Bezpiecznie Tu i Tam – kurs internetowy dla rodziców 
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