


ROZSĄDEK 



Udostępniaj  

z głową 

Czyli co można, a czego 
lepiej nie udostępniać  

w internecie. 



Udostępniaj  

z głową 

PAMIĘTAJ !!!  
• W sieci nic nie ginie. 
 
• Nigdy nie podawaj swoich 

prywatnych danych, np. 
adresu, telefonu, zdjęć, na 
których w tle widać jakieś 
wrażliwe dane, typu tablica z 
nazwą Twojej ulicy. 

 
• Nie wszystko należy 

umieszczać na portalach 
społecznościowych.  



UWAŻNOŚĆ 



Nie daj się nabrać 

Czyli jak dostrzec, 
czy coś jest 

prawdziwe czy 
nie, co jest 

kłamstwem, a co 
oszustwem 

internetowym. 





SIŁA 



Chroń swoje sekrety 

Czyli jak tworzyć silne hasła 
oraz zapewnić 

bezpieczeństwo. 



HASŁO 

Dobry przepis, na silne hasło, może zawierać 
przykładowe składniki: 

 

• 3 wielkie litery, 

• 4 lub więcej małych liter, 

• 2 symbole, 

• 1 cyfra. 

 



ŻYCZLIWOŚĆ 



Życzliwość jest fajna 

Czyli co to znaczy być 
uprzejmym online  
i szanować prywatność 
innych osób. 



CYBERPRZEMOC I JEJ PRZEJAWY 

 
• hejt (obraźliwy, wulgarny lub agresywny komentarz 

zamieszczony w internecie), 
• grożenie lub szantażowanie, 
• tworzenie lub rozpowszechnianie obrazów przemocy, 
• namawianie do zrobienia komuś krzywdy, 
• uporczywe nagabywanie lub obserwowanie kogoś, 
• naruszanie prywatności innej osoby, 
• wulgarne komentarze słowne lub pisemne, 
• przemoc seksualna (wulgarny język dotyczący sfery 

seksualnej, udostępnianie obrazów lub nagrań  
z podtekstem seksualnym), 

• włamania. 



Skąd się bierze cyberprzemoc? 

• Poczucie anonimowości, bezkarności i poczucia 
bezpieczeństwa, 

• Chęć poczucia się lepszym i silniejszym, 
• Dawka humoru, chęć zrobienia żartu, 
• Chęć wyrażenia emocji, odhamowania, 
• Poczucie satysfakcji ze sprawienia przykrości osobie, której 

się nie lubi, 
• Wyłudzenie pieniędzy, 
• Zaburzenia psychiczne osób stosujących cyberprzemoc, 
• Agresja.  
 

PAMIĘTAJ, WSZYSTKIE DOWODY CYBERPRZEMOCY 
POWINIENEŚ ZACHOWAĆ!  

 



ODWAGA 



Rozmawiaj o wątpliwościach 

Czyli jak w trudnych 
sytuacjach poprosić  

o pomoc rodzica lub inną 
zaufaną osobę dorosłą. 



CO MÓWI 

PRAWO? 



Cyberprzemoc, szkalowanie i inne… 

 
• „STALKING” Art. 190a§1 

– 3 lata pozbawienia wolności 
– Ściganie na wniosek pokrzywdzonego 

 

• „KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI” 
Art. 190a§2 
– 3 lata pozbawienia wolności 
– Ściganie na wniosek pokrzywdzonego 
 

• OBRAZA UCZUĆ RELIGIJNYCH  
(art.196 kk) 
– 2 lata więzienia 
– Ściganie: z urzędu 
 

• ZNIESŁAWIENIE (art. 212 kk) 
– 1 rok pozbawienia wolności 

– Ściganie: z oskarżenia prywatnego 

 
• ZNIEWAŻENIE (art. 216 kk) 

– Kara: 1 rok pozbawienia wolności 
– Ściganie: z oskarżenia prywatnego 
 

• NAWOŁYWANIE DO NIENAWIŚCI 
(art. 256 kk) 
– 2 lata więzienia 
– Ściganie: z urzędu 
 

• ZNIEWAŻANIE O PODŁOŻU 
RASISTOWSKIM LUB RELIGIJNYM 
(art.257 kk) 
– 3 lata pozbawienia wolności 
– Ściganie: z urzędu 



Odpowiedzialność do 13 roku życia 

1. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego 
przed ukończeniem 13 lat – sąd traktuje 
popełnienie takiego czynu, jako przejaw 
demoralizacji nieletniego i może zastosować 
środki przewidziane w ustawie  
o postępowaniu w sprawach nieletnich. 



Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  
o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Dział II, Artykuł 5,6,7 

Sąd Rodzinny może m.in.:  

orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, 
zobowiązać rodziców lub opiekuna do 
naprawienia w całości lub w części 

szkody wyrządzonej przez nieletniego. 

zastosować nadzór kuratora 



Odpowiedzialność między  
13 a 17 rokiem życia 

2. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego 
między 13 a 17 rokiem życia – co do zasady sąd 
stosuje środki przewidziane w ustawie o 
postępowaniu w sprawach nieletnich; jednak 
jeżeli nieletni ukończył lat 15  w wyjątkowych 
sytuacjach może ponosić odpowiedzialność 
karną.  



STATUT SP382 

§53 

4. Za nieprzestrzeganie Statutu, lekceważący stosunek do 
nauki i innych obowiązków lub naganne zachowanie 
uczeń otrzymuje następujące kary 

1) ustne upomnienie przez nauczyciela wobec klasy; 

2) pisemna uwaga w klasowym zeszycie pochwał i uwag 
oraz dzienniczku ucznia; 

3) wezwanie do szkoły rodziców ucznia w celu 
przeprowadzenia rozmowy i ustalenia 

zasad postępowania; 



STATUT SP382 

5. Dyrektor po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może 
wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły. 

6. Dyrektor, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły rejonowej, może przenieść 
ucznia spoza rejonu do innej szkoły bez powiadomienia kuratora.  
7. W przypadku popełnienia przez ucznia w szkole czynu karalnego 
(pobicie, kradzież, wymuszenie, posiadanie narkotyków, itp.) wychowawca 
klasy informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora. Dyrektor lub 
pedagog szkolny powiadamiają rodziców oraz policję. 

8. Kara wymierzona uczniowi nie może naruszać jego nietykalności 
cielesnej ani godności osobistej. 

9. O nałożonych karach powiadomiony zostanie uczeń oraz jego rodzice. 

10. Stopniowanie w/w kar nie obowiązuje w przypadku szczególnie 
poważnych wykroczeń. 

https://sp382.warszawa.pl/index.php/statut-szkoly 

https://sp382.warszawa.pl/index.php/statut-szkoly
https://sp382.warszawa.pl/index.php/statut-szkoly
https://sp382.warszawa.pl/index.php/statut-szkoly


GDZIE 

SZUKAĆ 

POMOCY? 



Bezpiecznie Tu i Tam – kurs 
internetowy dla rodziców 

Fundacja Orange  
stworzyła dla rodziców 
bezpłatny kurs 
internetowy, w którym można 
znaleźć wiele ważnych porad 
o tym, jak chronić swoje 
dzieci w internecie, na co 
zwrócić 
uwagę i jak unikać zagrożeń 
związanych z korzystaniem 
z nowych technologii przez 
najmłodszych. 

https://fundacja.orange.pl/kurs/ 

https://fundacja.orange.pl/kurs/


Bezpłatna i anonimowa pomoc 
dla rodziców i nauczycieli 

Rodzice, którzy nie wiedzą, jak 
rozmawiać z dziećmi na temat 
bezpieczeństwa w sieci, lub ci, 
których dziecko miało kontakt ze 
szkodliwymi treściami i nie wiedzą 
jak na tę sytuację zareagować, 
mogą skorzystać z bezpłatnej linii 
800 100 100 prowadzonej przez 
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 
 

http://800100100.pl/ 

http://800100100.pl/


Dyżurnet.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. 
Projekt realizowany jest przez NASK. 
 
https://dyzurnet.pl/ 

https://dyzurnet.pl/
https://dyzurnet.pl/


PODSUMOWANIE 
Jak się chronić? Co mogą zrobić rodzice? 

• wprowadzajmy dzieci w wirtualny świat i czuwamy  
nad ich bezpieczeństwem,  

• zakładajmy „ochronę rodzicielską” 

• wyjaśniajmy, że podawanie danych newralgicznych jest 
niebezpieczne! 

• rozmawiajmy szczerze z naszymi dziećmi!  

(Nie tylko o internecie  )  

• zainteresujmy się w jakie gry grają nasze dzieci,  
po jakich stronach surfują 

• uświadamiajmy, że powielanie i udostępnianie innym 
przykrych dla ofiary treści,  

to współuczestniczenie w akcie przemocy 

• bądźmy bezpieczni!   



ZADANIE DOMOWE 

https://www.youtube.com/watch?v=7ci0dO3r6TU 

https://www.youtube.com/watch?v=7ci0dO3r6TU
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