
 Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

 

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

uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Wszystkie przypadki przemocy, a więc także 

przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, 

zarejestrowane i udokumentowane. 

W przypadku gdy w Ośrodku zostaje zgłoszony przypadek cyberprzemocy dyrektor powołuje zespół 

w skład, którego wchodzą: nauczyciel wychowawca, pedagog, psycholog oraz nauczyciel 

informatyki.  

 

Do zadań zespołu należy: 

 

Ustalenie okoliczności zdarzenia: 

 

1. Analiza okoliczności zdarzenia i podjęcie decyzji w kwestii dalszych działań. 

2. Poinformowanie rodziców ucznia o zaistniałym problemie, dokonanie analizy zdarzenia, oraz 

udział w planowaniu dalszego postępowania. 

 

Zabezpieczenie dowodów: 

 

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane 

nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony 

www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

2. Zabezpieczone dowody są materiałem, z którym powinny zapoznać się wszystkie zaangażowane 

osoby oraz policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

3. Sporządzenie notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz 

świadkami zdarzenia.  
 

Identyfikacja sprawcy: 

 

1. Rozmowy z innymi uczniami oraz świadkami zdarzenia bądź osobami trzecimi. 

2. Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi. Dane sprawcy 

nie mogą być udostępnione osobom prywatnym, ani szkole. Konieczny jest kontakt z policją. 

3. Jeżeli sprawca jest znany i jest uczniem szkoły, zespół podejmuje dalsze działania. 

4. Jeśli sprawca jest znany, ale nie jest uczniem szkoły dalsze decyzje i działania podejmują rodzice 

ofiary.  

 

Działania wobec ofiary cyberprzemocy: 

 

1. Ustalenie rodzaju potrzebnej pomocy . 

2. Monitorowanie sytuacji ofiary sprawdzając, czy wobec niego nie są podejmowane jakiekolwiek 

negatywne działania ze strony sprawcy. 

3. Poinformowanie rodziców ucznia o podjętych dalszych działaniach.  

 



Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 

 

1. Rozmowa z uczniem na temat jego postepowania. 

2. Poinformowanie o konsekwencjach które zostaną wobec niego zastosowane zgodnie ze Statutem 

szkoły. 

3. Zobowiązanie sprawcy do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych 

materiałów. 

4. Poinformowanie rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia i zapoznanie   z materiałem 

dowodowym i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 

 

W przypadku  cyberprzemocy w stosunku do osób poniżej 18 roku życia wszystkie działania prawne 

podejmują rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

 

 

 

 


