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Plan wystąpienia:

Dlaczego należy reagować?
Przemocowe treści w Sieci.

W jaki sposób należy 
zapobiegać? 
Szkolne procedury.



Zagrożenia związane z korzystaniem 
z TIK

• Cyberprzemoc.
• Pornografia i pedofilia.
• Uzależnienie od komputera.
• Niebezpieczne treści:

- propagujące anoreksję i bulimię jako styl życia;

- nawołujące do samobójstw lub samookaleczeń;



Zagrożenia – c.d.

• Działalność oszustów, złodziei, 
włamywaczy - włamania do systemu, 
instalowanie złośliwego 
oprogramowania (hackerzy).

• Działalność werbowników sekt 
i innych grup destruktywnych. 

• Sprzedaż narkotyków i innych używek 
(sklepy internetowe, pośrednicy).



Cyberprzemoc - definicja zjawiska
(ang.: cyberbullying - cyber+bull od bully: dresiarz, brutal, 
osiłek)

• Prześladowanie, zastraszanie, grożenie, 
nękanie, wyśmiewanie osób za 
pośrednictwem Internetu i/lub 
z wykorzystaniem innej technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej.

Działania realizowane wbrew woli ofiary i przynoszą jej 
szkodę psychiczną, społeczną lub moralną. 

Agresja elektroniczna.  



Sprawcy cyberprzemocy
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• Dzieci zbyt rzadko informują kogoś
o doświadczanej przemocy.

Akty cyberprzemocy 
często powodują u ofiar 

irytację, lęk i zawstydzenie.

Raport z badań: www.dzieckowsieci.pl



Regulacje prawne
1.   Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną Art. 14
(Dz. U. 2002. NR 144; poz. 1204).

2.   Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany 
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Rozdział 1 Art. 4a punkt 1 –4

(Dz. U. Nr 80 poz. 542).

3.   Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół. Załącznik 1- 4

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)



System reagowania w szkole 
na cyberprzemoc

1. Uświadomienie całej społeczności 
szkolnej zasad korzystania i zagrożeń, 
płynących z użytkowania różnych 
technologii komunikacyjnych.

2. Opracowanie procedury reagowania 
na zjawisko cyberprzemocy.

3. Podejmowanie interwencji w każdym 
przypadku ujawnionej cyberprzemocy. 



Co się nie sprawdza?
• Mediacje i negocjacje.
• Metoda „Nikt nie jest winny”.
• Terapia grupowa dla sprawców.
• Proste, krótkoterminowe rozwiązania 

(prośba o obiecanie poprawy 
czy przeproszenie, 
pojedyncze lekcje na temat 
cyberprzemocy).



Jaki jest cel tworzenia 
procedur?

Cyberprzemocy 



Cele:
1. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.
2. Zapewnienie uczniom 

doświadczającym cyberprzemocy 
efektywnej ochrony i wsparcia.

3. Zmiana zachowania sprawców 
prześladowania.

4. Zmiana postawy świadków.



Opis szkolnej 
procedury



Opis procedury
1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.
2. Ustalenie okoliczności zdarzenia.
 Zabezpieczenie dowodów.
 Identyfikacja sprawcy.
3. Działania wobec „uczestników”:
 Działania wobec ofiary. 
 Działania wobec sprawcy .
 Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie.
4. Sporządzenie dokumentacji z zajścia.
5. Powiadomienie Policji/sądu rodzinnego.



Obecność Policji w szkole

• Każda wizyta policjanta w szkole, 
dotycząca uczniów, powinna być 
zasygnalizowana dyrektorowi 
szkoły/placówki. 

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 
Policję należy wezwać natychmiast.



Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy



1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

• Osobą zgłaszającą fakt prześladowania 
może być poszkodowany uczeń, jego 
rodzice, inni uczniowie – świadkowie 
zdarzenia, nauczyciele. 

• Sposób powiadomienia – w jaki sposób 
i kogo?

- wszyscy wiedzą do kogo należy zgłaszać 
przypadki cyberprzemocy (wyznaczenie 
osoby/osób, godziny pracy, kontakt).



2. Ustalenie okoliczności zdarzenia
Zabezpieczenie dowodów
• Należy skopiować materiał: e-maili, 

wiadomości tekstowe, zdjęcia.
Nie należy kasować dowodów!
• Jeśli to możliwe - zanotować godzinę 

i datę otrzymania takiej wiadomości czy 
zdjęcia oraz wszelkie dostępne szczegóły 
dotyczące osoby, która materiał przysłała.

• Należy koniecznie skontaktować się 
z dostawcą usługi (Internet, telefon 
komórkowy).
Udział nauczyciela informatyki



2. Ustalenie okoliczności zdarzenia- c.d.

• Identyfikacja sprawcy
Dane nadawcy (nazwę użytkownika, 
adres email, numer telefonu 
komórkowego itp.) lub adres strony 
www, na której pojawiły się szkodliwe 
treści czy profil. 

• Poprzez dostawcę usługi – może 
podać dane sprawcy cyberprzemocy. 
Dane takie nie mogą być jednak udostępniane 
osobom prywatnym. Aby je pozyskać, konieczny 
jest kontakt z Policją.



• Poinformowanie o fakcie dyrektora 
i pedagoga szkolnego.

• Diagnoza i zaplanowanie dalszego 
postępowania.

• Ustalenie ewentualnych świadków.



3. Działania wobec ofiary
Ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy 

i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. 
• POWIADOMIENIE RODZICÓW
• ROZMOWA
• PORADA i POMOC P-P
• POWIADOMIENIE POLICJI (obowiązkowo w przypadku 

przestępstwa ściganego z urzędu)

• MONITOROWANIE SYTUACJI UCZNIA.

Opracowanie Planu Działań Wspierających 
(PDW)



Ofiara -
• Musi wiedzieć, że szkoła podejmie 

odpowiednie kroki w celu rozwiązania 
problemu. 

• Powinna otrzymać poradę, jak ma się 
zachować, aby zapewnić sobie 
poczucie bezpieczeństwa 
i nie doprowadzić do eskalacji 
prześladowania.



Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy



Działania wobec sprawcy cyberprzemocy.

Powinien otrzymać jasny i zdecydowany 
komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje 
żadnych form przemocy.

• POWIADOMIENIE RODZICÓW
• ROZMOWA
• POMOC P-P – kontrakt /konsekwencje
• POWIADOMIENIE POLICJI (obowiązkowo w przypadku 

przestępstwa ściganego z urzędu)

• MONITOROWANIE ZACHOWANIA 
UCZNIA.



Działania wobec sprawcy cyberprzemocy – c.d.

KONTRAKT INDYWIDUALNY
• Zobowiązanie do zaprzestania aktów cyberprzemocy. 
• Poniesienie konsekwencji swego zachowania.
• Określenie sposobów zadośćuczynienia wobec 

ofiary.

Opracowanie Planu Działań Wspierających (PDW)

Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy 
rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy.



Ochrona świadków zgłaszających 
zdarzenie

• Zapewnienie dyskrecji 
(nie ujawnianie sprawcy, nie konfrontowanie, 
zapewnienie bezpieczeństwa)

• Ważne jest, aby w wyniku interwencji nie 
narazić ich na zemstę i groźby ze strony 
sprawcy. 

• Ochrona przed etykietą „donosiciela”. 



dorota.macander@ore.edu.pl


