
Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników  

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy  na terenie szkoły 

 

Podstawa prawna: 

art. 4a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r.Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły) zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych 

technologii komunikacyjnych. 

 

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

 

3. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji 

podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy. 

 

4. Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkole oraz 

ułatwienie i ujednolicenie sposobów reagowania. 

 

5. Procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole dotyczą zachowań i działań wobec: ofiary, sprawcy, świadka. 

 

 

SPOSOBY REJESTROWANIA DOWODÓW CYBERPRZEMOCY  

 
Telefon komórkowy  

• Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie wiadomości, zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową w 

pamięci telefonu.  

 
Komunikatory  

•  Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować rozmowę, wkleić do 

dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisać i wydrukować.  

 
Strony serwisów społecznościowych, www  

•  Aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control i Print Screen, a 

następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word.  

 
Czat  

•  Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij 

klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. Możesz też po prostu 

wydrukować interesującą cię stronę.  

 
e-mail  

•  Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem okoliczności zajścia. 

Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, ponieważ zawiera o n informacje 

o jej pochodzeniu.  

 



II. Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy 

 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy: 

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

a) osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być: poszkodowany uczeń, jego rodzice, inni uczniowie — 

świadkowie zdarzenia, nauczyciele. 

 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia: 

1) Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych powinny 

zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane. 

2) Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy 

klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego. 

3) Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

4) Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

5) Nauczyciel informatyki w procedurze interwencyjnej, o ile to możliwe, zabezpiecza dowody i ustala tożsamość 

sprawcy cyberprzemocy. 

 

3. Zabezpieczenie dowodów: 

1) Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane.                                                       

2) Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy 

(nazwę użytkownika, adres email, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www,  na której pojawiły się 

szkodliwe treści czy profil. 

3) Zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie 

szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie 

zaangażowane w sprawę osoby: Pedagog szkolny i wychowawca, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do 

złamania prawa. 

4. Identyfikacja sprawcy: 

1) Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy, itp. rozmowy z  innymi 

uczniami oraz świadkami zdarzenia bądź osobami trzecimi. 

2) W sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z 

dostawcą usługi w celu usunięcia z Sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów;      

a) do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu itp. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3) W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy bezwzględnie 

skontaktować się z policją. 

 

5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 

1) W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, wychowawca powinien podjąć 

następujące działania: 

a) przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólnie zastanowić 

się nad jego przyczynami i poszukać rozwiązania sytuacji konfliktowej, 

b) omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które 

zostaną wobec niego zastosowane, 

c) zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z Sieci szkodliwych materiałów, 

d) ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy. 

2) Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od 

lidera grupy. 

3) Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 



4) Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym,  a także z 

decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 

5) We współpracy z rodzicami należy opracować projekt kontraktu dla dziecka, określającego zobowiązania ucznia, 

rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy realizacji 

zadań zawartych w umowie. 

 

6. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy: 

1) Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w Statucie. 

2) Dodatkowo uczeń- sprawca może mieć czasowy zakaz przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych 

(zgodnie z regulaminem korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych). 

3) Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: 

a) rozmiar i rangę szkody — czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie  do niego 

wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest wycofać materiał z 

Sieci, itp., 

b) czas trwania prześladowania — czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent, 

c) świadomość popełnianego czynu — czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że 

wyrządza krzywdę koledze oraz jak wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej tożsamości, itp., 

d) motywację sprawcy — należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem odwetowym  w 

odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie, 

e) rodzaj rozpowszechnianego materiału. 

 

7. Działania wobec ofiary cyberprzemocy: 

1) Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną przez psychologa 

szkolnego. 

2) W strategii działań pomocowych uczeń- ofiara powinien otrzymać wsparcie psychiczne oraz poradę,  jak ma się 

zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania. 

3) 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. 

4) Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie, podjętych działaniach 

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

 

PODCZAS ROZMOWY Z UCZNIEM OFIARĄ PRZEMOCY  

• zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc ci o tym, co się stało,  

•  powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało,  

•  powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego,  

•  zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu pomóc, uruchamiając 

odpowiednie procedury interwencyjne,  

•  bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, skrępowanie, wstyd, lęk, przerażenie, 

smutek, poczucie winy.  

 
PORADŹ UCZNIOWI ABY:  

•  nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony itp.;  

•  nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów i przedstawił je tobie lub innej osobie dorosłej;  

•  zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu e-mail, numeru 

telefonu komórkowego itp.;  

•  jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się z nim połączyć.  

 
 

 



8. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie: 

1) Opieką psychologiczno- pedagogiczną otacza szkoła świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu 

zajścia. 

2). Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi.  

3) Osoba, której uczeń zaufał, informując o cyberprzemocy, ma obowiązek postępować tak, by swoim zachowaniem 

i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem. 

4) Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metoda wyjaśniania sprawy. 

 

9. Sporządzenie dokumentacji z zajścia: 

1) Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich 

rodzicami oraz świadkami zdarzenia.  

a) 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, itp. nauczyciela informatyki, pedagoga szkolnego, powinien on 

podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

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

(wydruki, opis, itp.). 

 

10. 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, pedagog szkolny 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, pedagog szkolny zobowiązany jest 

zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego. 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Niniejsze procedury mogą być zmienione uchwałą Rady Pedagogicznej. 

2. O obowiązujących procedurach w przypadku cyberprzemocy wychowawcy informują rodziców na spotkaniach z 

rodzicami oraz uczniów podczas godzin z wychowawcą. Poniższe Procedury są dostępne  w pokoju nauczycielskim 

szkoły, oraz są publikowane w serwisie internetowym szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

LUB INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2007r. Nr 

35,poz.221 i 222 ). 

  

Procedura: 

  

Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach , w celu porozumienia się  w ważnej sprawie z 

rodzicem (prawnym opiekunem), z telefonu stacjonarnego szkoły lub telefonu komórkowego, za zgodą 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego lub Dyrektora szkoły. 

 

Nauczyciel,  wychowawca ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica (prawnego 

opiekuna) ucznia. 

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty typu: telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, 

aparaty fotograficzne itp. przynoszone do szkoły przez uczniów. Uczniowie przynoszą je wyłącznie na własną 

odpowiedzialność . 

 

Kategorycznie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 

zajęć lekcyjnych obowiązkowych i dodatkowych z uwagi na zakłócanie toku lekcji i koncentracji uwagi uczniów. 

 

Uczeń przed wejściem do sali lekcyjnej, na zajęcia, jest zobowiązany do wyłączenia telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia elektronicznego. 

 

W  przypadku niestosowania się do ustaleń zawartych w pkt. 4 i 5, telefony komórkowe oraz inny podobny sprzęt 

będzie deponowany w sekretariacie. 

  

Ustala się następującą procedurę postępowania nauczycieli wobec ucznia korzystającego w czasie zajęć z telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego:  

  a) nauczyciel prosi ucznia o oddanie telefonu komórkowego;  

  b) nauczyciel zabiera telefon lub inne urządzenie (wyłączone w obecności ucznia) na czas zajęć 

lekcyjnych, a następnie przekazuje go do depozytu w sekretariacie. 

  c) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zgłaszają się po odbiór telefonu/urządzenia w ciągu tygodnia oraz 

zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach. 

  d) jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu/urządzenia, a rodzice 

mogą się z nim kontaktować przez telefon stacjonarny szkoły. 

  

 

8. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu:  

1) nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności pedagoga szkolnego 

lub Dyrektora szkoły;  

2) wychowawca zawiadamia rodziców ucznia oraz wpisuje uczniowi uwagę negatywną. 

 



9. Korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w innym czasie niż zajęcia 

edukacyjne: podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych, jest możliwe wyłącznie w trybie "milczy" z 

zastrzeżeniem: 

1) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu 

fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej; 

2) niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby; 

3) w przypadku gdy uczeń zarejestrował przy pomocy urządzenia elektronicznego głos osoby trzeciej lub 

zrobił jej zdjęcie, bez jej zgody, zobowiązany jest do usunięcia zapisów w obecności  nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły przed wyłączeniem urządzenia. 

 

10. Naganę Dyrektora szkoły oraz nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który nagrywa zajęcia 

szkolne lub inne zdarzenia na terenie szkoły bądź  wykonuje zdjęcia bez zgody nauczyciela.  

 

11. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje obniżenie oceny z zachowania do nagannej.  

                                                                                                                                                                                          

12. Wszelkie objawy łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw 

demoralizacji i skutkować  skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego i Sądu dla Nieletnich.      

 

PRZESTĘPSTWA ŚCIGANE NA WNIOSEK POSZKODOWANEGO  

• Groźby – art. 190 kk.  

• Naruszenie wizerunku – art. 23 i art. 24 kc  

• Naruszenie czci – art. 23 i art. 24 kc oraz art. 216 kk  

• Nękanie – art. 190a § 1 kk  

• Podszywanie – art. 190a § 2 kk  

• Wulgaryzmy – art. 140 i art. 141 kw  

 
Statut Szkoły przewiduje ocenę nieodpowiednią za cyt.”nieprzestrzeganie zasad korzystania z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych”. 


