
 

 

DBI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

Współcześnie wiele osób nie wyobraża 

sobie życia bez Internetu. Służy on między 

innymi do zabawy, pracy czy nauki, ale też 

wykonywania innych, codziennych czynności. 

Szukamy w nim usług, pracy, kontaktu z innymi, 

załatwiamy urzędowe sprawy i sprawdzamy 

konta bankowe. Niestety, Internet wykorzystywany jest również do dokonywania 

kradzieży lub oszustw. Aby zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa online, 

powstają różne inicjatywy – między innymi takie, jak Dzień Bezpiecznego 

Internetu. 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w drugim dniu, drugiego 

tygodnia, drugiego miesiąca każdego roku. W 2022 wypada 8 lutego i będziemy 

go obchodzić w Polsce już po raz 18. Co ważne, wszystkie inicjatywy i 

wydarzenia towarzyszące akcji odbywają się nie tylko w ten jeden dzień, ale aż 

do końca marca. 

     Jak co roku raz nasza szkoła podejmuje działania mające na celu 

zwiększenia świadomości wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i 

wychowawców w kwestiach dotyczących zagrożeń płynących z bycia online oraz 

promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu.  
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Na lekcjach informatyki zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne z 

uczniami o tematyce związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu, 

zagadnieniami cyberprzemocy, hejtu, spamu oraz zostaną omówione zasady 

netykiety i konsekwencji związanych z łamaniem prawa podczas korzystania z 

sieci. Z uwagi na czas nauki zdalnej zajęcia dla uczniów klas starszych będę 

prowadzone on – line i zakończone będą testem sprawdzającym znajomość zasad 

bezpieczeństwa w Internecie, a dla uczniów klas 1- 4 stacjonarnie. 

 

Wśród społeczności szkolnej odbędzie się również konkurs: 

 

„Działajmy razem! Dla bezpieczeństwa w Internecie!” 

 

1. Dla klas 1-3 – plakat wykonany dowolną techniką na kartce A4 

2. Dla klas 4-8 – zaprogramuj wybraną zasadę  NETYKIETY  w 

Scratch – szczegóły przekażą nauczyciele podczas zajęć 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 marca 2022r. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 to dobra okazja, by przypomnieć 

wszystkim kilka zasad bezpiecznego korzystania z sieci 

 Jak obronić się przed wyłudzeniem danych, ale też jak chronić dzieci 

przed zagrożeniami, jakie istnieją w sieci. 

1. NIE OTWIERAJ ZAŁĄCZNIKÓW NIEWIADOMEGO 

POCHODZENIA 

Aby korzystanie z Internetu było bezpieczne warto przede wszystkim 

zaktualizować oprogramowanie antywirusowe, które powinno być zakupione z 

legalnego źródła. Nie otwieraj nigdy załączników z nieznanych lub budzących 

Twoją wątpliwość źródeł, a także hiperłączy, które zostały zawarte w 

wiadomościach od nieznanych nadawców. 

2. PŁAĆ BEZPIECZNIE W INTERNECIE  

Istotna jest również znajomość zasad bezpiecznych płatności w 

Internecie. Banki oraz instytucje finansowe stosują protokół HTTPS w 
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miejscach, gdzie konieczne jest zalogowanie się do systemy. Adres strony www 

w takim wypadku powinien zaczynać się od “https://”, a nie “http://”. 

3. CHROŃ HASŁA I LOGINY 

Nie podawaj również swoich danych do logowania osobom trzecim. Staraj 

się wymyślać skomplikowane hasła, a także nie używaj takich samych na różnych 

stronach. Warto też korzystać z menedżerów haseł, które zapewnią bezpieczne 

przechowywanie danych. 

4. BEZPIECZNE ZAKUPY W SIECI – JAK NIE DAĆ SIĘ 

OSZUKAĆ?  

Podczas robienia zakupów w Internecie uważaj na różne wyjątkowe 

promocje, które wydają się aż niemożliwe, by były prawdziwe. Zawsze 

sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy i opinie na jego temat. Ostatnio pojawia się 

wiele informacji o oszustach, chociażby na znanym portalu Vinted, dlatego 

warto być czujnym. Konieczne jest też kontrolowanie swoich płatności z karty 

oraz BLIK. W przypadku podejrzanych transakcji natychmiast skontaktuj się z 

bankiem i zablokuj kartę. 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE A DZIECI  

Najczęstsze zagrożenia, które czyhają na dzieci w Internecie to przede 

wszystkim hejt, treści pro-ana (promowanie anoreksji), child grooming, 

https://nano.komputronik.pl/n/jak-bezpiecznie-przechowywac-hasla-czym-jest-menedzer-hasel/
https://nano.komputronik.pl/n/oszustwa-na-vinted/
https://nano.komputronik.pl/n/hejt-w-internecie-to-nowa-niebezpieczna-normalnosc-jak-radzic-sobie-z-hejterami/
https://nano.komputronik.pl/n/uwodzenie-dzieci-w-internecie-child-grooming/


 

 

cyberprostytucja czy patostreamy. Niebezpieczne jest również uzależnienie od 

Internetu. 

Warto rozważyć zainstalowanie aplikacji do kontroli rodzicielskiej oraz nie 

pozostawiać dziecka samemu sobie w sieci. Należy uświadamiać najmłodszych, 

jakie zagrożenia płyną z Internetu oraz rozmawiać z nimi na ten temat. Powinni 

mieć pewność, że z każdą wątpliwością, dotyczącą treści w sieci, mogą zgłosić 

się do rodziców, pedagogów lub szkoły. Konieczne jest również uświadomienie 

dzieci, że nie należy spotykać się z nieznajomymi poznanymi w sieci. 

Internet to źródło wielu przydatnych rzeczy – pod warunkiem, że korzysta się 

z niego właściwie. Nikt nie jest anonimowy w sieci, a wszystko co tam piszemy 

lub dodajemy pozostanie na długi czas. Warto pamiętać o tym, że Internet 

tworzymy my, dlatego dbajmy o bezpieczeństwo w sieci. 

 

Może Cię zainteresować: 

• Czy kontrola rodzicielska Discord zwiększa bezpieczeństwo dzieci? 

• Google Authenticator – co to jest i jak działa? 

• Alerty BIK – sprawdź, czy nie masz niechcianego kredytu 

• Bezpieczne i silne hasło – jak je stworzyć? 
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