Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w
Nowym Mieście Lub. z dnia 7 lutego 2017 r.

1. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
2. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci. Po pobraniu sprawdzaj je programem antywirusowym.
3. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, jeśli nie jest to
konieczne. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.
4. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru
telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę
rozmawiasz!
5. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.
6. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto
podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie
złe zamiary.
7. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz
spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na
spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub
innej zaufanej dorosłej osoby.
8. Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, masz konto na portalach społecznościowych
pamiętaj, że mają do niej dostęp również osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj tam
adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody nie publikuj też
zdjęć rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.
9. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z dorosłymi, w miarę możliwości
zweryfikuj wiarygodność sprzedającego. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie
wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.
10. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci.
11. Czytaj regulaminy!
12. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych oraz e-mailowe.
13. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się nikomu ich podawać.
14. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL.
15. Używaj do różnych kont odmiennych bezpiecznych haseł. Pamiętaj aby je regularnie
zmieniać.
16. Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych.
17. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych
załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę. Mogą zawierać wirusy
18. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub zawiera groźby lub inne niepokojące
treści, nie odpowiadaj na nią – pokaż ją zaufanej osobie dorosłej.
19. Szanuj innych użytkowników internetu – traktuj ich tak, jak sam byś chciał być traktowany
przez innych – przede wszystkim nie hejtuj i nie spamuj.
20. Szanuj prawo autorskie. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w internecie, zawsze
podawaj źródło ich pochodzenia.
21. Pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które znajdziesz w internecie muszą być prawdziwe –
staraj się zawsze potwierdzić ich wiarygodność w innych źródłach.
22. Kiedy coś wzbudzi Twoje zaniepokojenie, koniecznie powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej.
23. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który
poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.

