
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - INFORMACJE DLA UCZNIA 

Obecna komunikacja kontra cyberagresja. 

Czas bez osobistych kontaktów rówieśniczych sprzyja większym kontaktom na portalach 

społecznościowych. Częściej niż zwykle używamy też telefonu komórkowego jako 

komunikatora. Jest to sytuacja normalna, jeśli służy do prawidłowych kontaktów. Jeśli 

natomiast komunikatory służą do postaw agresywnych, wulgarnych to nie jest to sytuacja 

normalna. Pamiętajcie, że Rodzic zawsze ma prawo poprosić Was o wgląd w Wasz 

komunikator, jeśli otrzymuje informacje od innych o niepokojącej sytuacji lub obawia się, że z 

Wami dzieją się złe rzeczy. 

Kilka słów do Was. 

Uwielbiacie technologię, czasem nawet zbyt bardzo. Niestety w ostatnich latach coraz bardziej 

technologia zaczęła służyć do „niedobrych rzeczy”. Jeśli otrzymujecie niemiłe wiadomości, 

albo groźby, przede wszystkim powinniście obecnie poinformować o tym Rodzica. Rodzic ma 

obowiązek poinformować moderatora portalu lub w obecnej sytuacji za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły poprosić o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym. Sprawdźcie też, 

czy wybraliście właściwe ustawienia prywatności (jeśli nie, to macie problem). Zablokujcie 

wszystkich, którzy zachowują się wobec Was agresywnie (wulgaryzmy, obrażanie, plotki, itp.). 

Pamiętajcie też, że blokowanie obraża innych jeśli służy plotkowaniu, a ktoś nie może 

wytłumaczyć danej sytuacji. W przypadku obrażania pamiętajcie proszę, by nie usuwać tej 

wiadomości, bo służy ona jako dowód do dalszego postępowania. 

Cyberagresja nie występuje jedynie na portalach społecznościowych, służą do niej też 

tak jak wspomniałam wcześniej Wasze telefony (obraźliwe teksty, głuche telefony). Mądre 

powiedzenie brzmi „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”.  

A jeśli to Ty jesteś agresywny, plotkujesz, obrażasz – Pamiętaj, że agresja to kij, który 

ma dwa końce. Często dajecie się ponieść emocjom i działacie, nie zastanawiając się nad 

konsekwencjami swoich czynów. Zadbajcie o to, aby świadomość tego co robicie była 

ważniejsza od emocji. Stres, napięcie w domu, złość, plotka nie może być powodem obrażania 

innych.  

Bardzo proszę, aby zachęcać do rozmów wszystkich, bo wszyscy uczniowie w klasie są 

ważni. 

POZNAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI: 

komputerswiat.pl 

dzieckowsieci.pl 

saferinternet.pl 

dyzurnet.pl 
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