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PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia pracownikowi szkoły przypadku stosowania wobec 

niego lub innego dziecka: prześladowania, zastraszania, nękania, wyśmiewania z 

wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny 

internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne: 

1. Osoba, która uzyskała zgłoszenie informuje wychowawcę klasy lub w wypadku jego 

nieobecności pedagoga, psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły o wystąpieniu takiego 

zjawiska; 

2. Pedagog, psycholog i wychowawca dokonują analizy okoliczności zdarzenia i ustalają 

ewentualnych świadków oraz planują dalsze postępowanie. 

3. Należy zabezpieczyć dowody. 

Wszystkie powinny być zarejestrowane, zapisane. Trzeba zanotować, kiedy je otrzymano, ich 

treść, adres e - mail, numer telefonu, adres strony internetowej, na której pojawiły się 

szkodliwe treści. 

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog, psycholog szkolny 

powinien podjąć dalsze działania: 

1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem- sprawcą o jego zachowaniu. 

(ustalenie okoliczności zdarzenia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami). 

Sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie 

akceptuje żadnych form przemocy.  

2. Omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach, 

jakie zostaną wobec niego zastosowane. 

3. Sprawca musi zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci. 

4. Wezwanie do szkoły rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 

rodzice powinni być powiadomieni o zdarzeniu, zapoznani z dowodami i decyzją w 

sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych 

wobec ich dziecka. Należy pozyskać rodziców do współpracy i ustalić jej zasady. 

5. Wychowawca wyciąga regulaminowe konsekwencje. 

Działania wobec ofiary cyberprzemocy. 

1. W przypadku, jeżeli dziecko tego nie uczyniło, należy zawiadomić rodziców ofiary 

oraz zapewnić im wsparcie i poradę (psycholog, pedagog szkolny). 

2. Rodzice ofiary mogą składać wniosek do sądu o ukaranie sprawcy z oskarżenia 

prywatnego. Szkoła może złożyć wniosek do Sądu rodzinnego w sprawie ucznia 

wykazującego symptomy demoralizacji.  
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