
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU  

 

1. ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY 

 

 Światło dzienne i/lub sztuczne nie powinno padać wprost na monitor. 

 Biurko powinno być dostosowane do wzrostu dziecka, ekran powinien się znajdować na 

poziomie wzroku. 

 Krzesło powinno być stabilne, obrotowe, wyposażone w kółka, z regulowaną 

wysokością oparcia i siedziska. 

 Podłokietniki powinny być ustawione na tej samej wysokości co dłonie, aby przedramię 

mogło być ułożone poziomo. 

 Jeżeli dziecko korzysta z laptopa, nie powinno trzymać go na kolanach, tylko siedzieć  

z nim przy biurku. 

 Pracując na komputerze, należy przestrzegać zasad higieny pracy wzrokowej 

 i przygotować ergonomiczne stanowisko pracy.  

Z punktu widzenia okulisty zaleca się: 

 wyrównanie ewentualnie istniejącej wady wzroku, 

 ustawienie monitora 20-50 stopni poniżej linii wzroku, 

 zlikwidowanie wszelkich odblasków i odbić światła z monitora, 

 odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, 

 nawilżanie oczu (przez częste mruganie, zapewnienie odpowiedniej wilgotności 

powietrza w pomieszczeniu, ew. preparatami sztucznych łez bez konserwantów), 

 regularne przerwy co 45-60 minut i odprężenie oczu poprzez patrzenie w dal. 

 

 

 

 

 

 



 

2. CZAS PRACY 

 

Maksymalny czas, który dziecko może spędzać przed ekranem komputera zależy od jego 

wieku. 

 dzieci w wieku 3-5 lat: 20 minut dziennie 

 6-10 lat: 30-40 minut 

 powyżej 10 lat: 60 minut 

 nastolatkowie do 16 roku życia: 90 minut 

 

3. WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

Jeżeli udostępniasz dziecku telefon komórkowy lub tablet : 

 Zadbaj, by dziecko nie nosiło telefonu bezpośrednio przy ciele (z dala od podbrzusza, 

lepiej w torbie niż w kieszeni) i nie spało w bezpośredniej bliskości telefonu. Jeśli zaś 

chodzi o laptopy i tablety, nie powinno się ich opierać bezpośrednio o ciało, np. 

trzymając na kolanach. Regularne przegrzewanie ciała może prowadzić do chorób 

skóry. 

 Poproś dziecko, aby nie korzystało z maksymalnej głośności słuchawek – grozi to 

uszkodzeniem słuchu. 

 Należy korzystać jedynie z legalnych źródeł. 

 Instalując bezpłatne programy i aplikacje, sprawdź czy nie wyrażamy automatycznie 

zgody na dostęp do prywatnych danych. 

 Pamiętaj o zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym antywirusa, który zablokuje 

instalację złośliwego oprogramowania. 

 Zastanówcie się, których aplikacji dziecko naprawdę potrzebuje. Czytaj recenzje i oceny. 


