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Procedury bezpieczeństwa cyfrowego  
Szkoły Podstawowej nr 20  w Jaworznie 

 
 
 
CELE : 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci on-line; 
Zapewnienie wsparcia nauczycielom i rodzicom.  
 

 Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie, przekazanie wiedzy na 
temat: 

 
-specyfiki mediów elektronicznych 
-specyfiki zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu dzieci i młodzieży. 
-zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
-sposobów na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa on-line 
-sposobów przekazywania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w Sieci 
-procedur reagowania w sytuacji zagrożenia oraz systemu reagowania na ujawnienie 
cyberprzemocy 

 
 Sposoby osiągania celów: 

 
-wprowadzenie działań profilaktycznych w szkole, uświadamiających uczniom 
nauczycielom, rodzicom, zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania 
różnych technologii komunikacyjnych. 
-opracowanie konkretnych procedur reagowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy. 
-podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia 
cyberprzemocy 

 
 
PROCEDURA UJAWNIANIA CYBERPRZEMOCY: 

 
 ustalenie okoliczności zdarzenia: rodzaj materiału, sposób jego 

rozpowszechniania, ustalenie sprawcy oraz świadków zdarzenia 
 

-jeśli wiedzę o zajściu, posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, należy 
przekazać informacje wychowawcy klasy, który jest zobowiązany poinformować  
o fakcie pedagoga szkolnego, wicedyrektorów oraz dyrektor szkoły,  
-pedagog, wychowawca oraz dyrektor wspólnie dokonują analizy zdarzenia  
i planują dalsze postępowanie. 

 
 zabezpieczanie dowodów: 

 
-wszelkie dowody cyberprzemocy należy odpowiednio zabezpieczyć  
i zarejestrować. 
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 identyfikacja sprawcy 
 

-świadomość, że znalezienie miejsca pochodzenia materiału nie zawsze jest 
równoznaczne z odnalezieniem osoby odpowiedzialnej za działania 
cyberprzemocy. Sprawcy zazwyczaj ukrywają swoją tożsamość: korzystają  
z internetowych bramek smsowych, podszywają się pod innych użytkowników 
sieci, wykorzystują telefony innych uczniów. 

 
-w identyfikacji sprawcy pomagają rozmowy z innymi uczniami oraz świadkami 
zdarzenia bądź osobami trzecimi. 

 
-w przypadku, gdy zostało złamane prawo, a nie udało się ustalić tożsamości 
sprawcy, należy bezwzględnie skontaktować się z policją.  

 
  DZIAŁANIA WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY: 
 

 jeśli sprawca cyberprzemocy jest nieznany (nie jest uczniem szkoły) 
 

-należy podjąć wszelkie czynności w celu przerwania aktu cyberprzemocy i 
powiadomić policję. 

 
 jeśli sprawca jest znany i jest on uczniem szkoły  

 
-należy przeprowadzić rozmowę w celu ustalenia okoliczności oraz przyczyn zajścia 
oraz poszukania rozwiązania sytuacji konfliktowej, 
 
- należy omówić skutki postępowania oraz konsekwencje, które zostaną wobec niego 
zastosowane, 
 
- w rozmowie ze sprawca należy zwrócić szczególna uwagę na omówienie sposobów 
zadośćuczynienia wobec ofiary, 
 
- w przypadku gdy w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy 
przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi z osobna, 
 
- nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 
 
 powiadomienie rodziców sprawcy -rodzice powinni zostać poinformowani                   

o zaistniałym zdarzeniu oraz  jego przebiegu. 
 

 zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec ucznia-sprawcy 
 

 - trzeba pamiętać, że celem sankcji wobec sprawcy jest przede wszystkim 
zatrzymanie fali przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu 
uczniowi, 
- wzbudzenie refleksji na temat swojego zachowania, zrozumienie krzywdy, skrucha, 
zadośćuczynienie i powstrzymanie przed podobnym zachowaniem  
w przyszłości 
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DZIAŁANIA WOBEC OFIARY CYBERRZEMOCY: 
 
-powiadomienie rodziców- rodzice powinni zostać poinformowani o zaistniałym 
zdarzeniu oraz decyzją dotyczącą dalszego postępowania z dzieckiem,  
-wsparcie psychiczne -ofiara cyberprzemocy musi otrzymać pomoc i wsparcie 
emocjonalne. 

 
 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO: 
 
Są to działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 
korzystającym z nowych technologii oraz zapobieganiu cyberprzemocy wśród uczniów: 
 
-organizowanie szkoleń, wykładów i warsztatów oraz aktywizowanie uczniów do wymiany 
wiedzy. Podanie pomysłów na tworzenie filmów amatorskich, układanie scenariuszy w 
obrębie tematu bezpiecznego użytkowania Internetu, jego dobrodziejstw i zagrożeń 
-traktowanie „bezpieczeństwa dzieci w Internecie” również w kontekście propagowania 
otwartości na odmienność, tolerancji, kształtowania zachowań prospołecznych, wrażliwości 
na krzywdę i eliminowania obojętności oraz bierności 
-prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, zastępowania agresji 
-przeprowadzanie konkursów związanych z tematem bezpieczeństwa  
w cyberprzestrzeni 
-poinformowanie uczniów, że mogą się zwracać do nauczycieli z informacja  
o wszelkich przejawach przemocy również tej z użyciem nowych technologii 
-dopuszczanie anonimowych form zgłaszania informacji dotyczących aktów przemocy na 
terenie szkoły 
-konsekwentne reagowanie na zgłaszane problemy oraz zaistniałe incydenty 
 
a) pedagogizacja rodziców 
-aktywne włączanie rodziców we wszystkie działania podejmowane przez szkołę, 
-organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych dotyczących tematu bezpieczeństwa 
internetowego 
 
b)działania skierowane do Rady Pedagogicznej  
 
-zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami procedury, 
-przydział zadań , ustalenie odpowiedzialnych za ich wykonanie, 
-przeszkolenie Rady Pedagogicznej, 
-zachęcanie do poruszania tematyki bezpieczeństwa dzieci w sieci, oraz włączania tej 
problematyki do programów zajęć, 
-zachęcanie do korzystania z propozycji edukacyjnej opracowanej zewnętrznie  
i udostępnionych w formie elektronicznej lub drukowanej, 
-niezwłoczna i zdecydowana interwencja  na wszystkie przejawy przemocy w tym te z 
udziałem nowych technologii. 

 


