
                  RODZICE TO WAŻNE  –  PRZECZYTAJCIE !!! 

 
     Rozporządzenie MEN na temat dostępu dzieci ,uczniów do Internetu 

           oraz zasady posługiwania się technologią informatyczną  

                                   komunikacyjną. 

 

♠Zgodnie z rozporządzeniem art.4 a ustawy z dnia 4 09.1991 r o systemie 

oświaty, Dz. U z dnia 14 .12.2016 r,poz.1943 z późniejszymi zmianami  
dotyczącymi szkół i placówek zapewniających uczniom dostęp do 

Internetu ,zobowiązuje się podejmowanie działań zabezpieczających  
uczniów ,wychowanków przed dostępem do treści ,które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalowanie i 
aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego. 

 
♠System oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i 

młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie ,oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń ,w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej. 
 
♠O doborze konkretnych środków i form realizacji art4a) decyduje 

dyrektor ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
(art39.ust.1.pkt.3) sprawuje opiekę nad uczniem, wychowankiem ,stwarza 

warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działania prozdrowotne. 
 

 
♠W celu uzyskiwania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić 

pod numer telefonu (bezpłatna i anonimowa pomoc ) :    

                                  800 100 100 
 
♠Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier udzielający pomocy przy 

wyborze gier komputerowych i ich zakupie to: 

SYMBOL PEGI oznacza ( Pan – European Game Information ) na 
opakowaniach gier . 

 
WSKAZANIA DO ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W KORZYSTANIU Z GIER 

 
 Określ czas jaki może Twoje dziecko przeznaczać na gry komputerowe. 
 Zadbał o to by dziecko nie grało codziennie, ustal np. 2 razy w tygodniu. 

 Zainteresuj się w co gra dziecko, czy ta gra jest dla niego odpowiednia. 
 Zanim zakupisz grę ,upewnij się czy jest odpowiednia do wieku ,może ci 

pomóc system PEGI. 
 Zwróć uwagę czy w zachowaniu dziecka nie pojawiają się sygnały 

uzależnienia od komputera. 

 Upewnij się czy na wskutek grania nie zaniedbuje obowiązków szkolnych. 
 Sprawdź czy gra jest pozbawiona mikropłatności. 

 Zwróć uwagę, czy w trakcie gier można kontaktować się z innymi 
graczami, jeśli tak, to  czy ten kontakt jest bezpieczny dla twego dziecka. 

 



 

 

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NADMIERNEGO  

KORZYSTANIA Z GIER KOMPUTEROWYCH 

 

 

1.Powoduje zakłócenia w koncentrowaniu uwagi przez 

dłuższy czas. 

2.Prowadzi do zaniedbywania nauki. 

3.Osłabia aktywność fizyczną. 

4.Ogranicza kontakty z rodziną i koleżeńskie. 

5.Prowadzi do rezygnacji z innych zainteresowań. 

6.Często jest powodem braku czasu na jedzenie i sen. 

7.Moze też doprowadzić do uzależnienia. 

8.Często też motywuje do przemocy i wulgaryzmów. 

9.Uczy wrogich zachowań wobec innych osób. 

10.Czasem też prowadzi do samobójstwa. 


