
ZASADY E-BEZPIECZEŃSTWA 
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

im. RADY EUROPY w LUBINIE 

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem. 

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swoich danych osobowych i adresowych. Nie możesz mieć 
pewności, z kim naprawdę rozmawiasz! 

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią. 

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją zaufanej osobie 
dorosłej – rodzicom lub nauczycielowi. 

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś kto podaje się za twojego 
rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary. 

6. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie 
dorosłej. 

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz, muszą być 
prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji. 

8. Po zakończonej pracy zawsze się wyloguj. 

9. Szanuj innych użytkowników Internetu. Przestrzegaj zasad netykiety. 

10. Przestrzegaj regulaminu szkolnej pracowni multimedialnej. 

11. Szanuj prawo własności w sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj 
źródło ich pochodzenia. 

12. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach 
publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby. 

13. Nigdy nie otwieraj e-maili od nieznajomych osób, nie otwieraj podejrzanych ci załączników i nie korzystaj z linków 
przesłanych przez obcą osobę! Mogą być niebezpieczne. 

14. Pamiętaj, że hasło do twojego konta powinno trudne do odgadnięcia. 

15. Nie wysyłaj wiadomości osobom, które sobie tego nie życzą – jest to SPAM. 

16. Nigdy nie podawaj danych logowania do swojego konta innym osobom. Unikniesz problemów. 

17. Pomyśl trzy razy zanim wyślesz wiadomość e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć. 

18. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów np. w szkole. Nie 
zapominaj o sporcie i innych rozrywkach nie związanych z komputerami i Internetem. 

19. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj się z rodzicami. 

20. W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie 
antywirusowe. 

 

Szkolny koordynator ds. e-bezpieczeństwa 
         Bartosz Holdenmajer 


