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Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, 

zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu 

elektronicznego, takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie  

i inne. 

1. Osoba, która stwierdziła zaistnienie cyberprzemocy wobec ucznia ze strony innych 

uczniów ze społeczności szkolnej, zawiadamia o fakcie wychowawców uczniów, 

pedagoga szkolnego, dyrektora. 

2. W przypadku, gdy powyższe zdarzenia miały miejsce w szkole, szkolny pedagog we 

współpracy z wychowawcami, nauczycielem informatyki, administratorem sieci 

szkolnej ustala okoliczności czynu, podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji oraz obliguje ucznia, który jest sprawcą do usunięcia niepożądanych treści.  

3. Wychowawcy, szkolny pedagog lub dyrektor niezwłocznie powiadamiają 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów poszkodowanych i agresorów o zaistniałym 

zdarzeniu. 

4. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. W porozumieniu  

z pedagogiem oraz wychowawcą ustala sposób ukarania sprawcy bądź sprawców  

i informuje o decyzji rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

5. Szkolny pedagog we współpracy z wychowawcami podejmują działania 

wychowawcze mające na celu wsparcie emocjonalne ofiar oraz eliminowanie zjawiska 

cyberprzemocy.  

6. Po zdarzeniu wychowawca lub pedagog wypełnia Kartę zdarzenia, która znajduje się 

w dokumentacji szkoły oraz wstawia sprawcy bądź sprawcom punkty ujemne  

w zeszycie uwag zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

7. Wychowawcy klas systematycznie przedstawiają uczniom zasady właściwego 

wykorzystania technologii informacyjnej oraz procedury postępowania w przypadku 

stwierdzenia cyberprzemocy i zobowiązują swoich wychowanków do zgłaszania 

niewłaściwych zachowań. 

8. W przypadku, gdy uczeń/uczniowie dopuszcza się/dopuszczają się cyberprzemocy  

wobec nauczyciela i pracowników szkoły, nagranie narusza dobre imię szkoły, 

wychowawca lub szkolny pedagog powiadamiają dyrektora szkoły o zaistniałym 

zdarzeniu. Zobowiązują także rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczniów do 

niezwłocznego przybycia do szkoły celem wyjaśnienia sprawy. Na wniosek i za zgodą 

pracownika szkoły dyrektor o zaistniałym zjawisku cyberprzemocy informuje policję.  

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Karta zdarzenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witryna_internetowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
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Załącznik do Procedury reagowania w przypadku  

wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego  

 

KARTA ZDARZENIA 

Termin zdarzenia: ………………………..…………………………………..………….……………..……….  

Miejsce zdarzenia: ………………………..………………………………..……..………..…………..………. 

 Godzina: ………………..…………………………………………………………..………….....……...………. 

Nazwiska i imiona osób, klasa, uczestniczących w zdarzeniu:          

………………………..………………………………………………………..………………………...………......

...............................……………………………………………………………...…………………………..……….  

Jeżeli w czasie rozmowy ustalono sprawcę, ofiarę lub świadków zdarzenia proszę wypełnić 

poniższe punkty:                                                                                                                                       

Nazwisko i imię sprawcy, klasa:         

……………………..…………………………………......…………………………………………….…..……..…

…. ………………………..…………………………………......…………………………………………….…..…                                                                        

Nazwisko i imię ofiary, klasa:                                  

……………………..…………………………….……......…………………………………………….…..………. 

………………………..…………………..…………………......…………………………………………….…..…                                                             

Nazwisko i imię świadków zdarzenia, klasa:                                    

………………………..…………………………………......……………………………………………...…..……

………………………..…………………………………......…………………………………………….…………                                                 

Sposób rozwiązania konfliktu (podkreślić):                                                                                     
- rozmowa dyscyplinująca z nauczycielem dyżurującym                                                                  

- wpis do dziennika uwag 

- zgłoszenie zdarzenia do wychowawcy klasy 

- rozmowa ucznia/uczniów z wychowawcą klasy 

- powiadomienie dyrektora szkoły 

- rozmowa ucznia/uczniów z dyrektorem szkoły 

- konsultacja z pedagogiem szkolnym 

- rozmowa ucznia/uczniów z pedagogiem szkolnym 

- rozmowa ostrzegawcza/wychowawcza/profilaktyczna ucznia/uczniów                                      

z dzielnicowym 

- powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych                                                                          

(podkreślić sposób powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych) 

 pisemnie 

 telefonicznie 

 ustnie 

- spotkanie z rodzicami, data spotkania: ……………......…………………..……………………… 

- udzielenie pomocy przedmedycznej: ……………………....……………...……………………… 

- zawiadomienie policji: ……………….…………………………..……………….…………………. 

- skierowanie sprawy do sądu: …………...……………………………..……………….........……… 

- inny jaki? 

……………………………….…………………………………………………………...................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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UWAGI:                                                                                                                                                                 

………………………………………………………………………………………………....……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………..…….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….....……… 

…………………………………………………………………………………………………………....…………. 

Opis zdarzenia:                                                                                                         

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………… 

 

 

 

…………………………………….……                                 ……………….……………….……………………                                                    

podpis nauczyciela                                                             data i podpis ucznia/uczniów                                                                                                                       

 

 

 

………………………………….………                                      .............................………….……………………                                                      

       podpis świadka/świadków                                                data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  


