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 Bezpieczeństwo w sieci to temat bardzo aktualny. 
Trudno sobie dziś wyobrazić dzień bez komputera, czy 
Internetu. Wiele działań szkolnych oscyluje wokół tego 
narzędzia, a do tego dołącza telefon komórkowy 
i telewizja. My, dorośli, z dumą kupujemy naszym 
pociechom nowe modele telefonów komórkowych, 
zachęcamy do korzystania z komputerów. Często zdarza 
się jednak, Ŝe zapominamy o wyposaŜeniu naszych 
dzieci w wiedzę, jak korzystać z dobrodziejstw techniki, 
aby uŜywanie tych narzędzi było właściwe, a przede 
wszystkim bezpieczne! Naszym zadaniem jest 
nauczenie młodych ludzi krytycznego podejścia do 
wirtualnego świata i uzmysłowienie im, Ŝe jeśli 
zetkną się z wirtualną przemocą, to mogą się spotkać 
z realnymi konsekwencjami. NaleŜy wskazywać 
dzieciom, czego unikać oraz jak się zachowywać, by nie 
szkodzić sobie ani innym. 
 Organizując róŜne zajęcia profilaktyczne w szkole 
nie mogłam pominąć zajęć z zakresu bezpiecznego 
korzystania z sieci, które były przeprowadzone przez 
StraŜ Miejską (spotkania z uczniami klas młodszych) 



oraz przedstawicieli Fundacji Kidprotect.pl 
(przedstawiciele tej organizacji przeprowadzili 
w latach poprzednich zajęcia z nauczycielami, 
rodzicami oraz w bieŜącym roku szkolnym z uczniami 
klas 4-6). 
 Obserwując uczniów podczas korzystania 
z telefonów komórkowych, słysząc ich opinie 
i komentarze o surfowaniu w sieci postanowiłam raz 
jeszcze podjąć tę tematykę (poza wspomnianymi 
krokami podczas pierwszego spotkania z Państwem 
wychowawcy wręczali ulotki Ministerstwa 
Infrastruktury), aby nadać temu tematowi: 
„””Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni,” większą 
rangę. Zamieszczam, przydatne linki do stron, na 
których znajdziecie rady dla uczniów i rodziców 
z prośbą, aby zapoznać się z nimi i pogłębić wiedzę 
w tym zakresie. Największy wpływ na dziecko mają 
jego rodzice, a szkoła wspiera dom w tych działaniach. 
Uchrońmy więc nasze pociechy przed przemocą, 
sprawmy aby ich dzieciństwo i dorastanie przebiegało 
harmonijnie przy naszym zainteresowaniu 
i pomocy. 
 



 
 

 
 
 
 
Bezpieczny Internet 
Fundacja Kidprotect.pl 
Dziecko w sieci 
10 porad dla rodziców 
Bezpieczne media (do pobrania przewodnik dla rodziców) 
Sieciaki 
Fundacja Dzieci Niczyje 



 
 
 

 
 

 


