
Oto zasady, które ustaliliśmy wspólnie z rodzicami odnośnie korzystania przeze mnie z Internetu.
Rozumiem, że ich celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania Internetu przeze mnie oraz
moją rodzinę. Ludzie, których spotykam w Sieci są w większości uczciwi, jednak zdarzają się osoby
o nieuczciwych zamiarach. Jako odpowiedzialny użytkownik globalnej Sieci zobowiązuje się do
stosowania się do poniższych zasad. 

1. Zobowiązuję się do korzystania z Internetu w czasie, jaki wcześniej razem ustaliliśmy i odwie-
dzania stron, na które mam Wasze pozwolenie. 

2. Obiecuję powiedzieć Wam o wszystkim, co mnie w Internecie zaniepokoi albo spowoduje, że
poczuję się zakłopotany lub przestraszony. 

3. Korzystając z Internetu będę używać nicka (pseudonimu). Nigdy nie będę podawać nieznajo-
mym osobom żadnych informacji o sobie i swojej rodzinie, takich jak imię, nazwisko, numer tele-
fonu, adres, nazwa i adres szkoły do której uczęszczam, miejsca gdzie pracują członkowie mo-
jej rodziny. Nie będę również wysyłać poznanym w sieci osobom swoich zdjęć. 

4. Bez Waszej zgody nie będę umawiać się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Zdaję sobie
sprawę z tego, że poznana w Internecie szesnastoletnia koleżanka może okazać się czterdziesto-
letnim mężczyzną. Jeśli wyrazicie zgodę, umówię się na spotkanie w miejscu publicznym i nie
pójdę na nie sam. 

5. Nie będę odpowiadać na wiadomości, które są obraźliwe, obsceniczne, agresywne. Sam obiecuję
nie wysyłać do nikogo tego typu wiadomości i nie posługiwać się w Internecie wulgarnym językiem.

6. Nie będę otwierać plików niewiadomego pochodzenia, gdyż mogę w ten sposób uszkodzić komputer. 

7. Nie będę wykorzystywał materiałów znalezionych w Internecie bez zgody ich właściciela ani
w inny sposób naruszał w Sieci praw autorskich.

Data i miejsce Mój podpis

Jako rodzice czujemy się odpowiedzialni za przekazanie Ci zasad bezpiecznego korzystania z In-
ternetu. Chcemy, abyś stał się świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem Sieci. 

1. Zachęcamy Cię do korzystania z Internetu, gdyż mamy świadomość w jak dużym stopniu mo-
że Ci to pomóc w poznawaniu świata i wpłynąć na Twoje sukcesy w szkole. Obiecujemy, że
zawsze gdy przyjdziesz do nas z problemem związanym z korzystaniem z Sieci, wysłuchamy
Cię spokojnie i zrobimy wszystko, aby Ci pomóc. 

2. Mając na względzie Twoje bezpieczeństwo chcielibyśmy wiedzieć do jakich celów używasz Internetu. 

3. Chcemy, abyś miał pewność, że szanujemy Twoją prywatność i nie będziemy przeglądać w kom-
puterze Twoich folderów i korespondencji. Będziemy również szanować Twoje internetowe
znajomości, oczekując że będziesz dzielił się z nami informacjami o nowo poznanych osobach.

4. Jesteśmy otwarci na Twoje przyszłe sugestie dotyczące powyższych zasad. Zawsze możesz liczyć
na naszą pomoc i wsparcie odnośnie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. 
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