
Bezpieczeństwo cyfrowe 

Zasady postępowania dla uczniów 

wprowadzane i nauczane przez nauczycieli placówki 
 

1. Nie udostępniaj w sieci swoich danych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu. 

2. Nie zakładaj profili na portalach społecznościowych bez wiedzy i zgody rodziców. 

3. Nie udostępniaj swoich zdjęć nieznanym osobom. 

4. Nie rób zdjęć i nie nagrywaj filmów z udziałem osób, które sobie tego nie życzą. 

5. Nie umawiaj się z osobami znanymi tylko przez Internet. 

6. Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz, nie podawaj żadnych informacji na swój 

temat. 

7. Nie zdradzaj innym swoich haseł. Układaj takie, które będą trudne do odgadnięcia. 

Zamiast liter możesz wykorzystać cyfry. W różnych serwisach posługuj się różnymi 

hasłami. 

8. Nie pozwalaj na zapamiętywanie przez przeglądarkę haseł do poczty elektronicznej i 

serwisów, z których korzystasz. 

9. Zadbaj o odpowiednie ustawienia prywatności, jeśli korzystasz z serwisów 

społecznościowych. Zastanów się, czy na pewno warto z tych serwisów korzystać. 

10. Informuj rodziców lub nauczycieli, jeśli zdarzy się, że kontaktuje się z tobą przez Internet 

osoba, której nie znasz. 

11. Informuj rodziców lub nauczycieli o każdej podejrzanej sytuacji, w której czujesz się 

niepewnie. 

12. Zgłaszaj rodzicom lub nauczycielom każdą sytuację, w której zostałeś obrażony, np. w 

prywatnych komentarzach. 

13. Podchodź z rozwagą do informacji znalezionych w sieci – nie wszystkie są prawdziwe. 

14. Zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania gier i aplikacji na 

telefony komórkowe i smartfony. Uważaj, na co wyrażasz zgodę. 

15. Nie wykorzystuj zdjęć, których nie jesteś autorem (np. publikując je na swoich profilach 

społecznościowych). 

16. Pamiętaj, że nikt nie jest anonimowy w Internecie – nawet jeśli nie podajesz swojego 

prawdziwego imienia, łatwo można zweryfikować, że to ty zamieściłeś w Internecie jakąś 

informację/ komentarz/ zdjęcie. 

17. Komentując posty i zdjęcia innych, a także pisząc wiadomości tekstowe, pamiętaj o 

kulturze, nie używaj wulgaryzmów, nie obrażaj innych. 

18. Nie podłączaj do komputera pendrive’ów, co do których nie masz pewności, że są 

bezpieczne. 

19. Nie klikaj w podejrzane linki. 

20. W razie wątpliwości odnośnie do tego, jak w danej sytuacji postąpić, poproś o radę 

swoich rodziców lub innych dorosłych, którym ufasz. 


