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Szanowni Państwo 

   W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń  

w Internecie , zgodnie z zaleceniami Podkarpackiego Kuratora Oświaty , chciałam zwrócić 

Państwa uwagę na kwestie bezpiecznego zachowania dziecka w internetowej sieci. 

  Dla młodzieży Internet stał się popularnym narzędziem pracy, nauki i rozrywki. 

Internet oprócz wielu praktycznych, pozytywnych i użytecznych aspektów , niesie ze sobą 

wiele zagrożeń. 

Najczęściej występujące zagrożenia, na jakie narażone są nastolatki: 

-kontakt z materiałami epatującymi przemocą ( np. sieciowe gry internetowe), 

-kontakt z pedofilami, 

-kontakt z internetowymi oszustami ( np. na aukcjach internetowych), 

-uzależnienie od Internetu, 

-kontakt z treściami pornograficznymi, 

-hazard, 

- nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem, 

- konsekwencje finansowe ( np. korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer 

z Internetem za pośrednictwem numerów 0-700), 

- nieświadome udostępnianie informacji ( np. numerów kart, adresów, haseł itp.). 

   W ostatnim czasie na terenie Polski rozpowszechniane są gry, pod różnymi nazwami, ale 

ogólnie polegające na tym , że bliżej nieustalona osoba, ,,tzw.” opiekun, wydaje uczestnikom 

gry różnego rodzaju polecenia , zlecając do wykonania zadania zagrażające zdrowiu lub życiu 

np. dokonanie samookaleczeń. 

 

Chciałabym zwrócić również uwagę Państwa na wybrane przejawy cyberprzemocy: 

- nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci, 

- publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów 

 z użyciem Sieci, 

- podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli , 

- przechwycenie pliku, poczty, 

- grooming ( zjawisko uwodzenia dzieci on-line ), 

- seksting ( przesyłanie zdjęć intymnych za pomocą telefonu lub internetu ). 

 Cyberprzemoc  to  przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

(głównie Internet i telefony komórkowe ). 



Do cyberprzemocy dochodzi najczęściej w serwisach społecznościowych, ale sprawcy 

wykorzystują również pocztę  elektroniczną, czaty,  komunikatory, strony internetowe, 

blogi, grupy dyskusyjne, serwisy SMS, MMS. 

W sytuacji gdy dziecko doświadczyło cyberprzemocy –pomocy udzieli Państwu:  

Szkoła ( nr telefonu13-469-64-68), Policja  ( nr telefonu 997) 

   Zwracam się z prośbą, aby w rozmowach ze swoim Dzieckiem zwrócili Państwo uwagę na 

kwestie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu  ( w komputerze i telefonie 

komórkowym). 

Zachęcam Państwa do zainstalowania  na urządzeniach elektronicznych połączonych 

 z Internetem oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem  nastolatków do 

wybranych, niebezpiecznych stron.  

Dostępne są odpowiednie pakiety programów antywirusowych. 

 Przypominam  również o potrzebie pełnego skanowania systemu przynajmniej raz  

w tygodniu. 

 Zawsze możecie skorzystać też Państwo z porady administratora szkolnego dziennika 

elektronicznego  Pana Gracjana Fary. 

Więcej informacji o bezpieczeństwie młodzieży w Internecie znajdziecie Państwo ,wpisując 

w wyszukiwarce Google adresy stron : 

www.dyżurnet.pl 

www.kursor.edukator.pl  ( zakładka- prezentacje- bezpieczeństwo w sieci prezentacje dla 

rodziców ) 

www.saferinternet.pl ( zakładka prezentacja dla rodziców ) 

Dziecko powinno też wiedzieć, że ma prawo zgłosić cyberprzemoc administratorowi 

serwisu lub zadzwonić pod numer telefonu zaufania 116 111. 

Proszę pamiętać też , że cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników 

Internetu , bez względu na wiek, czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. 

W przypadku pozyskania niepokojących informacji o cyberprzemocy , które mogłyby 

dotyczyć Uczniów naszej Szkoły proszę o kontakt z Pedagogiem szkolnym, 

Wychowawcami klas lub Wychowawcami grup wychowawczych w Internacie. 

  Informuję, że Uczniowie zostaną również zapoznani z zagrożeniami cyberprzemocą  

podczas spotkania profilaktyczno-edukacyjnego , które poprowadzi zaproszony do Szkoły 

konsultant z PCEN w Rzeszowie. 

Celem spotkania będzie podnoszenie świadomości młodzieży nt. cyfrowego bezpieczeństwa  

oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym nastolatków. 
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