
Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci? 
 
1. USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU 
Skoro zgadzamy się na to, by dziecko miało dostęp do Internetu, musimy ustalić z nim 
zasady, które zapewnią mu bezpieczeństwo, ochronić je przed kontaktem z nieodpowiednimi 
treściami. Zasady muszą być dostosowane do wieku dziecka. Warto zadbać o to, by dziecko 
korzystające z Internetu przestrzegało następujących zasad: 

 Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bezpiecznych treści (strony, 

aplikacje, gry) wskazanych przez rodziców. Z czasem warto brać pod uwagę propozycje 
nowych treści spośród wskazywanych przez dzieci, każdorazowo je weryfikując. 

Czas korzystania z sieci powinien być ograniczony. Zaleca się, by dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym nie korzystały z urządzeń ekranowych dłużej niż dwie godziny dziennie. 
Dobrym pomysłem jest ustalenie dnia lub dni, np. weekendu, bez Internetu. 

Dzieciom w wieku przedszkolnym należy towarzyszyć podczas korzystania z sieci. Jeśli 

dzieci są starsze, warto jako rodzic możliwość wglądu w ekran komputera czy urządzenia 
mobilnego, z którego korzystają. 

Najmłodsze dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z wyszukiwarek, portali 

społecznościowych i innych serwisów dających nieograniczony dostęp do treści (zdjęć, 
filmów, tekstów). Stopniowe wprowadzanie takich możliwości powinno odbywać się pod 
kontrolą rodziców i z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych narzucanych przez serwisy. 

Najmłodsze dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z komunikatorów czy portali 

społecznościowych. Ewentualne kontakty online powinny być ograniczone do znajomych 
osób i odbywać się pod kontrolą rodziców. 

Dzieci nie powinny publikować samodzielnie w sieci treści, szczególnie prywatnych 

informacji, filmów, zdjęć. Taki zakaz powinien być połączony ze zwróceniem dziecku uwagi 
na zagrożenia związane z publikacją wizerunku i prywatnych informacji. 

Należy umówić się z dzieckiem, ze za każdym razem kiedy trafi na nieodpowiednie treści 

lub cokolwiek innego je w sieci zaniepokoi, natychmiast nas o tym poinformuje. Kiedy 
dziecko zgłasza kontakt z nieodpowiednimi treściami, warto rozpoznać, co się wydarzyło, 
pochwalić je za poinformowanie o takim zdarzeniu. Jeżeli dziecko jest zaniepokojone, trzeba 
wytłumaczyć mu sytuację, zastanowić się, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo podobnych 
okoliczności w przyszłości. 
 
2.UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE I BEZPIECZNE TREŚCI 
Kontakt z nieodpowiednimi treściami, jak pornografia, przemoc czy wulgarne materiały, może 
mieć szkodliwy wpływ na dziecko, podczas gdy odpowiednio dobrane treści i aktywności 
online mogą pozytywnie wpłynąć na jego rozwój społeczny, emocjonalny, moralny i 
poznawczy. Dlatego dobór stron internetowych, aplikacji czy gier staje się niezwykle ważnym 
zadaniem dla rodziców. 
Dla rodziców chcących świadomie kupować gry dla dzieci pomocny jest system klasyfikacji 
gier PEGI. W jego ramach na pudełkach gier zamieszczane są etykiety wskazujące na 
minimalny dopuszczalny wiek, po osiągnięciu którego można korzystać z gry, jak również 
ostrzegające przed pojawiającymi się w niej niebezpiecznymi treściami. Informacje o ocenie 
danej gry w systemie PEGI znaleźć można również w Internecie na stronie www.pegi.info 
Szukając aplikacji dziecięcych, warto skorzystać też z katalogu BeStApp prowadzonego 
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest on dostępny jako aplikacja (dla systemu 
Android) oraz na stronie - www.fdds.pl/bestapp. Fundacja prowadzi także katalog 
dziecięcych stron internetowych.  
 



KATALOG BEZPIECZNYCH APLIKACJI BEST 
Narzędzia dla rodziców ułatwiające zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie m. 
in. katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych BeStApp (https://fdds.pl/bestapp/).Strony 
i aplikacje w tych katalogach zostały sprawdzone pod kątem braku szkodliwych treści 
i dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci. 
 
3.ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH W SIECI 
Dobry kontakt z dzieckiem, rozmowa i zainteresowanie jego doświadczeniami są niezwykle 
ważne do rozwoju dziecka. Zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu będziemy 
na bieżąco z doświadczeniami dziecka, poznamy jego preferencje, zobaczymy efekty jego 
aktywności online, damy mu szansę na pochwalenie się osiągnięciami. Rozmowa o 
doświadczeniach online będzie pomocna w zauważeniu niepokojących zdarzeń – również 
tych związanych z kontaktem z niebezpiecznymi treściami. Należy być wyczulonym na 
sytuacje, w których ktoś prezentuje dziecku takie treści. 
 
4. SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU 
Udostępniając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, należy odpowiednio 
skonfigurować ich system operacyjny. Jest to dosyć proste i powoduje znaczne ograniczenie 
dostępu do szkodliwych treści. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z 
Internetu warto zainstalować na urządzeniach, z których korzystają, oprogramowanie do 
kontroli rodzicielskiej. Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania 
czasu i aktywności dziecka online itp. 
 
W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android warto odpowiednio 
skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube. W nowszych 
wersjach systemu istnieje także możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie 
stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka. 
Film „Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami” https://youtu.be/K8--
mztOu9s 
 
Właściciele urządzeń mobilnych z systemem iOS (iPad, iPhone) mogą ograniczyć 
dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji „Ograniczenia”, która znajduje się 
w ustawieniach ogólnych. Określimy tam m.in. ograniczenie wiekowe dotyczące 
wyświetlanych filmów oraz używanych programów. 
Film „Konfiguracja KONTROLI RODZICIELSKIEJ w urządzeniach z systemem 
iOS” https://youtu.be/tj7XOimLugU 
 
Jeżeli dziecko korzysta z Internetu na komputerze wyposażonym w system Windows 10, 
możemy aktywować moduł Ochrony Rodzicielskiej, który umożliwia kontrolowanie czasu 
korzystania z komputera oraz ograniczenie dostępu do wskazanych gier i aplikacji. Moduł 
znajdziemy w panelu sterownia / Konta. 
Film „Konfiguracja KONTROLI RODZICIELSKIEJ w urządzeniach z systemem 
Windows10” https://youtu.be/hMpCjQ0gEo4 
 
 

POMOCNE ROZWIĄZANIA 
 
PROGRAMY KONTROLI RODZICIELSKIEJ 
Szukając programów do kontroli rodzicielskiej, warto zrobić rozpoznanie w Internecie i 
zapoznać się z informacjami producentów oprogramowania oraz opiniami użytkowników. 
Wśród licznej oferty warto zwrócić uwagę m.in. na: 
• Beniamin (Windows XP/Vista/7/8/10) na https://beniamin.pl/ 
• Norton Family (Windows, Android, iOS) na https://family.norton.com/web/?ULang=pol 



• Kaspersky SafeKids (Windows, Android, iOS) na https://www.kaspersky.pl/safe-kids 
• F-Secure SAFE (Windows, Android, iOS)  
   na https://www.f-secure.com/pl/home/products/safe 
• Kids Place (Android) na 
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace&hl=pl 
 
DYZURNET.PL – ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI ONLINE 
Dyzurnet.pl to punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać 
przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały 
przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim 
i ksenofobicznym. 
SIECIAKI.PL – EDUKACJA DLA MŁODYCH INTERNAUTÓW 
Sieciaki.pl to projekt edukacyjny na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, adresowany 
do dzieci w wieku 9-11 lat, który porusza m.in. kwestie nieodpowiednich treści. Dzieci mogą 
korzystać z serwisu oraz zamieszczonego w nim kursu e-learningowego „Misja: Bezpieczny 
Internet” samodzielnie lub w towarzystwie rodziców. Poszczególne elementy serwisu są 
również podstawą zajęć szkolnych. 
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