
Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie 

Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną. Sieć komputerowa zawiera tylko to, 
co będziemy w niej umieszczać. Stwórz swoją sieć z rozwagą.  

Szkolne zasady bezpieczeństwa w Internecie zostały wprowadzone  
17 marca 2017r. zarządzeniem dyrektora Zespołu Oświatowego w Skibniewie. 

Zasady przygotowali: 

uczniowie klasy I – VI 

Prezentację multimedialną przygotowała: 
Iwona Olędzka 



Dbaj o swój wizerunek 

Zdjęcia, filmy,  opinie oraz komentarze 
pozostaną na zawsze zapisane na serwerach. 

Ty jako użytkownik! 

Nie kompromituj się! 



Zawsze zakładaj silne hasła do kont 

Jeżeli nie chcesz współdzielić swojego konta z innymi 
użytkownikami, nie opieraj hasła na swoich danych. 

Ty jako użytkownik! 

Silne hasło gwarancją 
bezpieczeństwa! 



Ty jako użytkownik! 

Pamiętaj o prawach autorskich 

 Nie wykorzystuj opublikowanych przez innych 

użytkowników materiałów, podając się za ich autora.   
Pobieranie cudzych 

treści to kradzież! 



I swoje dane osobowe 

Poufne informacje, które podajesz podczas rejestracji na  

stronach internetowych, mogą zostać niewłaściwie 
wykorzystane.  

Chroń siebie! 

Nie dopuść do tego! 



Chroń siebie! 

Jeśli Cię coś zaniepokoi w Sieci, powiedz o tym osobie dorosłej 

Każde wykroczenie popełniane w Sieci można zgłaszać do 
administratora strony, a także na policję. 

Tu bierna postawa nie 

wystarczy! 



Chroń siebie! 

 Nie ufaj osobie poznanej w Internecie 

Nawiązując kontakty w realnym świecie, należy zachować 

ostrożność i zdrowy rozsądek - ta sama zasada obowiązuje 

w Internecie. Nie wszyscy użytkownicy mają dobre intencje. 

Nic złego nam się nie 
stanie, jeśli  obydwie 

strony grają fair play. 



Chroń siebie! 

 Zainstaluj aktualny program antywirusowy 

W Sieci, tak jak w realnym świecie, wirusy rozprzestrzeniają 

się i atakują. Nieraz wystarczy jedno kliknięcie, aby 

zainfekowały Twój komputer. 

Program antywirusowy 

to obrońca Twojego 

komputera! 



Pamiętaj o netykiecie! 

„Nie hejtuj” na portalach społecznościowych 

Hate, czyli nienawiść, jest przejawem złości, agresji  

i nienawiści w stosunku do innych.  

Nie tylko słowem, ale 
także grafiką czy 
filmem, możesz 
obrazić innych. 



Pamiętaj o netykiecie! 

Jeśli chcesz zrobić komuś zdjęcie i zamieścić je w Internecie, pytaj o zgodę 

Rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia 

osoby na nim przedstawionej (art. 81 ustawy o prawie 

autorskim). 

Internet nie jest poza 

prawem! 



Pamiętaj o netykiecie! 

Korzystaj ze stron internetowych odpowiednich do wieku 

Niedostosowane do wieku użytkownika treści mogą 

być przyczyną poważnych zaburzeń, schorzeń.  
Drastyczne sceny nie 

są odpowiednie  dla 

najmłodszego widza. 



Zdjęcia powstałe w czasie tworzenia zasad 



Zdjęcia powstałe w czasie tworzenia zasad 


