INFORMATOR DLA RODZICÓW
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci

W związku z działaniami rządu, które mają zapobiec szybkiemu
rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zajęcia w szkołach zostały
zawieszone. W tym czasie szkoła będzie prowadzić lekcje korzystając z technik
kształcenia na odległość. Ważne jest, aby zadbać o higienę naszych dzieci i ich
bezpieczeństwo w sieci.
Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci.
Uczniowie powinni korzystać z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeśli
będzie potrzeba logowania się na jakąś platformę, uczniowie dostaną wyraźne
polecenie nauczyciela.
Prosimy Was o nadzorowanie pracy dziecka w Internecie.
Drogi Rodzicu:
• ustal z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych; uzgodnij
maksymalny dzienny czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z mediów
elektronicznych, czas jednorazowej sesji i porę dnia na to przeznaczoną;
• ustal z dzieckiem, z jakich serwisów może korzystać, dbaj, aby dziecko
korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku;
• wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej,
pamiętaj jednak, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny korzystać z sieci
pod okiem rodziców. Na domowym komputerze powinien być zainstalowany
program antywirusowy;
• wróć uwagę, na jakie strony zagląda dziecko, odrabiając prace domowe oraz
w jaki sposób je wykorzystuje, przypomnij dziecku, że Internet to skarbnica
wiedzy, ale nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe;
• uczul dziecko, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru
telefonu, adresu zamieszkania, haseł, nie udostępniało swoich zdjęć oraz zdjęć
innych osób;
• przestrzeż swoje dziecko, iż osoby w Internecie nie zawsze mogą być tymi, za
które się podają;

• uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili;
• uczul także, aby nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł, itp.;
• sprawdzaj, czy strona, na którą się loguje Twoje dziecko ma zabezpieczenie
SSL;
• przypomnij dziecku, aby uważnie pobierało pliki z sieci;
• ustal, iż samodzielnie, bez Twojej zgody, dziecko nie może robić zakupów w
Internecie.
Pamiętajmy!
nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież może
mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, dlatego ważne jest zadbanie o dobrze
zorganizowane stanowisko komputerowe dziecka. Zadbajmy też o jego ruch i
aktywne spędzanie czasu.

