
Procedura reagowania w przypadku cyberprzemocy  

w Zespole Szkolnym w Ładzyniu 

1. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej 

zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii 

komunikacyjnych. 

2. W szkole podejmuje się interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia 

cyberprzemocy. 

3. Niniejsza procedura zawiera zasady postępowania nauczycieli i innych pracowników 

szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy. 

1.  Ujawnienie przypadku cyberprzemocy 

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych źródeł. 

Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice, inni 

uczniowie — świadkowie zdarzenia, nauczyciele. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

1) Uczeń, ofiara lub świadek cybrprzemocy informuje wychowawcę klasy lub w wypadku 

jego nieobecności pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły o wystąpieniu zjawiska 

cyberprzemocy. 

2) Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły powinni dokonać analizy zdarzenia 

i zaplanować dalsze postępowanie. 

3) Do pracowników szkoły należy ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków, 

przeprowadzenie rozmów z ofiarą, świadkami i sprawcami incydentu. Nie wolno 

konfrontować sprawcy z ofiarą! 

3. Zabezpieczenie dowodów 

1) Wszystkie dowody powinny być zarejestrowane, zapisane. Należy zanotować, kiedy je 

otrzymano, ich treść, adres mail, numer telefonu, adres strony internetowej, na której pojawiły 

się szkodliwe treści. 

2) Dowody można zabezpieczyć następująco: 

a) telefon komórkowy (nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te 

tekstowe jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy) 

b) komunikatory (w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania rozmów w tzw. 

archiwach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można rozmowę skopiować do edytora 

tekstowego i wydrukować). 

c) strona www (można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza CTRL i Print Screen, 

a następnie wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Paint. 

d) e-mail (trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, ponieważ  może 

to pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości). 

4. Identyfikacja sprawcy 



1) Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy przemocy. 

2) W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić, 

należy poprosić o pomoc policję. 

 

5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

1) W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog szkolny lub 

dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem- sprawcą o jego zachowaniu. Celem rozmowy 

powinno być: 

a)  ustalenie okoliczności zdarzenia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i 

próbowanie rozwiązania sytuacji konfliktowej, 

b) sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje 

żadnych form przemocy, 

c) należy z uczniem omówić skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach, 

jakie zostaną wobec niego zastosowane, 

d) sprawca powinien zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci, ważne 

jest znalezienie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy. 

2) Jeżeli jest kilku sprawców, należy rozmawiać z każdym osobno - nie konfrontować 

sprawcy z ofiarą. 

3) Rodzice sprawcy zostają powiadomieni o zdarzeniu, zapoznani z dowodami i decyzją w 

sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich 

dziecka. 

4) We współpracy z rodzicami należy  opracować projekt kontraktu dla dziecka określający 

zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawicieli szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania 

przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań zawartych w umowie. 

5) Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zgodne z zapisem w statucie szkoły. 

6) Sprawcę należy objąć pomocą psychologiczno- pedagogiczną - praca z uczniem powinna 

zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu zachowania, w zmianie postępowania 

i postawy ucznia, pomoc ta może być udzielona przez pedagoga lub psychologa, w 

szczególnym przypadku może być konieczność skierowania na dalsze badania specjalistyczne 

i terapię. 

6. Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

1) Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez pedagoga lub psychologa . 

2) Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują 

sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze  działania 

przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 



3) Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie, 

podjętych działaniach szkoły i , w miarę potrzeb, otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów. 

7. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie 

1) Opieką psychologiczno- pedagogiczną otacza szkoła świadków zdarzenia uczestniczących 

w ustalaniu przebiegu zajścia. 

2) Osoba, której uczeń zaufał informując o cyberprzemocy ma obowiązek postępować tak, by 

swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem. 

c) Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metoda wyjaśniania 

sprawy.  

 

8. Sporządzenie dokumentacji z zajścia 

1) Pedagog szkolny lub wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z 

rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument 

powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis 

ustalonego przebiegu wydarzeń. 

2) Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy) powinien on podpisać 

notatkę po jej sporządzeniu. 

3) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 

dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis, itp.). 

9. Powiadomienie sądu rodzinnego 

1) Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły powinien pisemnie 

powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają 

informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka. 

2) W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa 

z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu 

rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich. 

3) W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor 

szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego. 

 

 

  

 

 


