
INTERNET NIE ZAPOMINA 

Świetlica Szkolna w ramach działań profilaktycznych uwrażliwiających na konieczność 

bezpiecznego korzystania z Internetu podjęła szereg działań wspierających tę inicjatywę. Oprócz 

tworzenia plakatów mających na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z korzystaniem z 

Internetu, dzieci we współpracy z nauczycielami postanowiły utworzyć własną listę zagrożeń i sytuacji 

niebezpiecznych, lub nieodpowiedzialnych, na które można trafić w świecie wirtualnym. 

Dzięki burzy mózgów udało się zanotować kilka ważnych rad dla internautów. Oto one:

 Nie rozmawiaj z nieznajomymi. 

Mogą nie być tymi, za kogo się podają. 

 Nigdy nie podawaj swoich 

danych. 

 Nie podawaj haseł obcym 

osobom. 

 Nie umieszczaj zdjęć i filmów. 

 Pamiętaj, żeby nie umieszczać w 

sieci zdjęć i danych innych osób, bez ich zgody.  

 Nie pożyczaj telefonu. Ktoś może 

użyć danych w nim przechowywanych wbrew 

tobie. 

  

 

 Dbaj o sprzęt komputerowy. Nie 

jedz posiłków przy komputerze. 

 Pamiętaj o używaniu antywirusa 

i korzystaniu z bezpiecznych stron. 

 Nie korzystaj z nieznanych stron i 

linków – mogą być niebezpieczne dla twojego 

sprzętu i danych z powodu wirusów. 

 Nie instaluj nieznanego 

oprogramowania – aplikacji, gier i innych 

danych. Mogą posłużyć przestępcom do 

kradzieży twoich danych. 



  

 Korzystaj z Internetu tylko za 

pozwoleniem opiekunów. 

 Nie wierz we wszystko, co 

zobaczysz w Internecie – łatwo o oszustów i 

fakenewsy. Sprawdzaj informacje w różnych 

źródłach. 

 Unikaj zbyt długiego korzystania – 

komputer, smartfon i tablet łatwo męczą umysł i 

utrudniają zasypianie. 

 Korzystaj z treści odpowiednich 

dla twojego wieku.  

 

Znalazło się też kilka zasad z netykiety: 

 Korzystaj ze słownika, żeby 

pisać bez błędów. 

 Nie obrażaj! 

 Nie przeklinaj! 

 Nie kłam! 

 Nie oskarżaj niesłusznie! 

 Nie kłóć się bez sensu! 

 Po prostu… nie czyń drugiemu, 

co tobie niemiłe! 

 

I pamiętaj, że… 

INTERNET NIE ZAPOMINA 

Cokolwiek się w nim znajdzie, pozostanie tam już na zawsze. 


