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Wstęp 

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci naszej szkoły 

opracowaliśmy program profilaktyczny, który zawiera różne propozycje działań mających na 

celu ochronę dzieci przed różnymi zagrożeniami z sieci. Program „Bezpieczni w sieci” 

kładzie duży nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego i świadomego wykorzystywania 

Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących  

z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia. Nasz program został stworzony  

w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń 

wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi. 

Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu 

przygotowując się do różnorodnych tematów lekcyjnych, konkursów, opracowując treści 

gazetki szkolnej, doskonaląc się na zajęciach dodatkowych. Dlatego też konieczna jest 

edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i sposobów przeciwdziałania 

niebezpieczeństwom.  

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci 

poza murami szkoły. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u kolegi często bez nadzoru 

dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby nasi uczniowie i ich rodzice zdawali sobie sprawę 

 z zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój technologii informacyjnej. 

Cele programu 

 Cel główny programu: 

- profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera poprzez edukację 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej. 

 Cele szczegółowe programu: 

- edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów, 

- uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

użytkowania Internetu, 

- uświadamianie społeczności lokalnej zagrożeń związanych z Internetem, 
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- poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania 

Internetu, 

- kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych 

z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych, 

- wdrażanie uczniów do nabywania umiejętności krytycznego stosunku do mediów, 

- uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat odpowiedzialności karnej za 

przestępstwa dokonane w Internecie, 

- zapoznanie rodziców ze sposobami zabezpieczania komputera, kontrolowania i dostępu 

dziecka do wybranych, niepożądanych treści, 

- informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji 

zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. 

 

Warunki realizacji programu 

 Program adresowany jest do uczniów klas O-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców 

i nauczycieli, przeznaczony do realizacji w czterech kolejnych cyklach edukacyjnych. 

Realizacja programu będzie odbywała się podczas lekcji informatyki, zajęć 

pozalekcyjnych, świetlicowych  oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas 

spotkań z rodzicami i w czasie imprez organizowanych dla środowiska lokalnego.  

W założeniach programu jest również kontynuowanie organizacji uroczystych obchodów 

Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. 

Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb szkoły 

jak również w zależności od wyników ankiet rodziców, uczniów jak i nauczycieli. 

Założenie Programu jest systematyczne i długofalowe, przekazywanie  

i przypominanie treści związanych z bezpieczeństwem w „sieci”, a w efekcie zwiększenie 

świadomości ucznia, jako użytkownika systemu komputerowego. 

Realizatorami programu są dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele informatyki, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych, świetlicy, biblioteki oraz pedagog 

szkolny. 
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  Plan działań cyklicznych w odniesieniu do ucznia: 

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Terminy 

realizacji 

1. 

Systematyczne 

nawiązywanie do 

tematyki zagrożeń na 

lekcjach wychowawczych 

oraz podczas zajęć z 

informatyki na podstawie 

materiałów, filmów 

dydaktycznych 

dostępnych nas tronie; 

www.sptyczyn.pl/sam 

Minimum jedna 

godzina w semestrze 

realizowana przez 

wychowawcę oraz 

podczas zajęć 

z informatyki 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

informatyki i 

zajęć 

komputerowych 

- na bieżąco 

2. 

Blokowanie stron 

internetowych 

zawierających szkodliwe 

treści 

- zainstalowanie 

programów 

zabezpieczających 

komputery 

- nauczyciele 

informatyki 

- na bieżąco 

3. 

Przeprowadzenie we 

wszystkich klasach lekcji 

o kulturalnym 

zachowaniu w Internecie 

– Netykieta. 

Wyświetlenie filmów i 

prezentacji związanych z 

bezpieczeństwem w sieci. 

Lekcje informatyki i 

zajęć komputerowych 

Nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy  

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 II półrocze 

2020r. 

4. 

Umieszczenie artykułów 

informacyjnych o 

zagrożeniach 

wynikających z 

użytkowania komputera i 

Internetu na stronie 

internetowej szkoły 

Sprawdzanie wiedzy 

uczniów poprzez 

quizy interaktywne na 

platformie Quizizz 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 

Czerwiec 2020r. 

5. 

Systematyczne 

wzbogacanie zasobów 

bibliotek w materiały, 

publikacje, opracowania  

odnośnie zagrożeń 

związanych  

z siecią 

Zamówienia biblioteki Nauczyciele 

biblioteki 

Cały rok 

6. 

Uczniowie otrzymują 

ulotki odnośnie zagrożeń 

sieci 

Pozyskiwanie, 

wytwarzanie i 

rozprowadzanie ulotek  

wychowawcy klas  

i wychowawcy 

świetlicy  

Pedagodzy 

szkolni, 

nauczyciele 

świetlicy 

Cały rok 
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7. 

Udział szkoły  

w obchodach Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

Prezentacja na holu, 

informacja przekazana 

uczniom przez 

wychowawców 

Pogadanki w klasach   

edukacji 

wczesnoszkolnej na 

temat: 

„Komputer mój 

przyjaciel czy wróg” 

 - luty 2020 

8. 

Promocja strony 

Saferinternet.pl w 

ramach Dnia 

Bezpiecznego Internetu i 

nie tylko 

Zamieszczanie linków 

do materiałów, 

informowanie i 

nakłanianie uczniów  

do korzystania z 

materiałów 

P. Ocieczek 

W. Zawadzki 

Wychowawcy 

klas 

Luty do 

czerwiec 2020r. 

9. 

Zapoznanie uczniów klas 

I – III z filmami 

edukacyjnymi 

dotyczącymi zasad pracy 

w sieci „Owce w sieci” 

Lekcje wychowawcze 

klas I – III 

Link do materiału 

na stronie „Bezpieczni 

w sieci….” 

Nauczyciele 

klas I - III 

II półrocze 

10. 

Cykliczne 

samokształcenie 

nauczycieli na 

platformach 

 e- learningowych 

Platforma 

Safeinternet, Dzieci 

Niczyje. 

Samokształcenie na 

podstawie materiałów 

z linku „Dla 

nauczyciela” 

ze strony „Bezpieczni 

w sieci” 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 Na bieżąco 

11. 

Umieszczenie plakatu  

Czy jesteś 

cyfrowobezpieczny? 

na tablicy ogłoszeń 

Pozyskanie i wydruk 

wielkoformatowy 

ze strony cyfrowo 

bezpieczni 

( link na stronie 

Bezpieczni w sieci – 

dla nauczyciela) 

Pedagog 

szkolny 

Czerwiec 2020 
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12. 

Informowanie, 

edukowanie  rodziców  

w temacie 

bezpieczeństwa  

i uzależnień podczas 

spotkań 

 z rodzicami 

Prezentacja dla 

rodziców 

(link na str. 

Bezpieczni w sieci ( 

dla nauczyclela) 

Wychowawcy 

klas 

Spotkania z 

rodzicami 

- wywiadówki 

13. 

Organizacja 2 gminnych 

konkursów skierowanych 

do uczniów wszystkich 

szkól podstawowych w 

gminie tematyka  

-  Gminny Konkurs 

na plakat – promujący 

bezpieczeństwo w sieci. 

-  Gminnego 

Konkursu na prezentację 

multimedialną  dotyczącą 

zasad bezpiecznego 

poruszania się po 

Internecie. 

  

 

 

Plakat w dowolnej 

technice 

 

Prezentacje z 

wykorzystaniem 

programów Power 

Point lub Libre Office 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

plastyki 

 

 

Nauczyciele 

informatyki i 

zajęć 

komputerowych 

 

 

 

 

 

listopad 2020 

 

luty 2021 

14. 

Organizacja konkursu 

dla uczniów na krótki 

wiersz promujący 

bezpieczne zachowania  

w sieci 

Konkurs dla klas VII i 

VIII dla uczniów 

chętnych 

Poloniści klas 

VII, VIII 

I półrocze 

2020/21 

 
 Zamieszcanie 

materiałów na str 

  

15. 

Zapoznanie uczniów  

z procedurą ujawniania 

cyberprzemocy. 

 

Lekcje wychowawcze Wychowawcy 

klas 

Czerwiec 2020r. 

16. 

Utworzenie strony dla 

ucznia, rodzica i 

nauczyciela, gdzie 

cyklicznie będą 

zamieszczane materiały 

odnośnie bezpieczeństwa 

w sieci 

Platforma WordPress 

adres: 

www.sptyczyn.pl/sam 

P. Ocieczek Styczeń, luty 

2020 

17. 

Aktualizacja strony 

„Bezpieczni w sieci – dla 

ucznia, rodzica  

i nauczyciela” 

 

- umieszczanie i 

aktualizowanie 

informacji dot. 

bezpieczeństwa w 

Internecie 

P. Ocieczek 

W. Zawadzki 

- na bieżąco 
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18. 

Promowanie wśród 

uczniów kampanii  

NASK 

Saferinternet.pl 

Zamieszcanie 

materiałów na stronie  

„bezpieczni w sieci” 

P. Ocieczek  

W. Zawadzki 

Luty 2020 

( tydzień 

Bezpiecznego 

internetu) 

19. 

Umieszczanie informacji 

na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu w 

miejscach, w których 

uczniowie często 

przebywają – korytarze – 

tablice informacyjne  

 

Plakaty, grafiki, ulotki Nauczyciele 

plastyki, 

pedagodzy 

szkolni 

- na bieżąco 

20. 

Samorząd Uczniowski 

włączy się aktywnie do 

programu opracowując 

prezentacje do 

wyświetlania na 

monitorze w holu ul. 

Grunwaldzkiej jak  

również będzie 

wprowadzał cyklicznie 

różne konkursy i 

działania związane z 

bezpieczeństwem w sieci, 

Prezentacja 

materiałów na holu 

przy ulicy 

Grunwaldzkiej, 

ogłaszanie konkursów 

i akcji poprzez 

radiowęzeł 

Opiekun 

samorządu,  

sekcja 

multimedialno 

informacyjna 

samorządu 

  

  

Cały rok 

  

21. 

Systematyczne wdrażanie 

polityki bezpieczeństwa 

w sieci,  

- postępowanie 

zgodnie z procedurą 

dot. cyberprzemocy, 

- wszyscy 

nauczyciele 

- na bieżąco, 

22. 

Zredagowanie ankiety 

dla uczniów dot. 

bezpieczeństwa w sieci 

- przeprowadzenie i 

analiza ankiety  

- pedagog 

psycholog 

szkolny 

- luty 2020 

 

 

23. 

Ankietowanie uczniów 

klas odnośnie 

diagnozowania 

problemów związanych  

z bezpieczeństwem  

w sieci 

Ankiety klasowe Wychowawcy 

klas 

Marzec 2020 
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Plan działań cyklicznych w odniesieniu do rodzica: 

 

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Terminy 

realizacji 

1. 

Informowanie, 

edukowanie  rodziców  

w temacie 

bezpieczeństwa w sieci 

 i uzależnień podczas 

spotkań z rodzicami 

Prezentacja dla 

rodziców 

(link na str. 

Bezpieczni w sieci - 

Dla nauczyciela) 

Wychowawcy 

klas 

Spotkania z 

rodzicami 

- wywiadówki 

2. 

Ankietowanie rodziców 

 w zakresie postaw 

i wiadomości o 

zagrożeniach i działań 

prewencyjnych 

Ankieta dostępna dla 

rodziców na stronie 

„Bezp. W sieci” 

- Materiały dla 

rodziców 

Wychowawcy 

klas-  zebranie 

ankiet od 

rodziców 

Pedagodzy – 

analiza i wnioski 

dla 

wychowawców 

Na bieżąco 

3. 

Analizowanie wyników 

ankiety dla rodziców 

Sprawdzanie i 

podsumowywanie 

wyników w każdej 

klasie 

Pedagodzy 

szkolni 

Na bieżąco 

4. 

Formułowanie diagnoz 

na podstawie wyników 

ankiet dla rodziców 

Konsultacje pedagoga 

z wychowawcą 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

Po analizie 

ankiet 

5. 

Podejmowanie działań 

profilaktycznych w 

zależności od wyników 

ankiet w poszczególnych 

klasach 

Dodatkowe spotkania 

z rodzicami 

Wychowawcy 

klas 

Na bieżąco 

6. 

Umieszczenie artykułów 

informacyjnych dla 

rodziców o zagrożeniach 

wynikających  

z użytkowania 

komputera i Internetu na 

stronie internetowej 

szkoły 

Posty. Linki poprzez 

Web Admin 

P.Ocieczek 

W. Zawadzki 

Na bieżąco. 

7. 

Pozyskanie materiałów 

dla rodziców – ulotki, 

broszury publikacje w 

zakresie zagrożeń i bezp. 

w sieci 

Poszukiwanie 

drukowanie, zakup - -

biblioteki, świetlica 

Nauczyciele 

biblioteki, 

świetlicy, 

pedagog 

Cały rok 

8. 

Przekazywanie ulotek, 

broszur odnośnie 

zagrożeń  w sieci 

Pozyskiwanie, 

wytwarzanie i 

rozprowadzanie ulotek  

 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 
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9. 

Zachęcanie rodziców do 

korzystania z materiałów 

dydaktyczno 

informujących 

dostępnych na podstronie 

szkoły „Bezpieczni 

 w sieci…” 

adres:  

www.sptyczyn.pl/sam 

zakładka menu główne 

„Materiały dla rodzica” 

Spotkania z 

wychowawcą, 

wiadomości z linkiem 

do materiałów poprzez 

dziennik elektroniczny 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagodzy 

Cały rok 

10. 

Monitorowanie 

korzystania z materiałów 

dla rodziców na stronie 

Bezpieczni w sieci 

- Page Visit Counter 

Sprawdzanie 

cykliczne co miesiąc 

liczby odwiedzin 

przez rodziców  

P. Ocieczek 

W. Zawadzki 

Na bieżąco 

11. 

Informowanie 

wychowawców poprzez 

dziennik elektroniczny  o 

statystykach odwiedzin 

materiałów dla rodziców 

Przekazywanie relacji 

z korzystania z 

materiałów dyrekcji, 

wychowawcom 

P. Ocieczek 

W. Zawadzki 

Na bieżąco 

12. 

Zapoznanie rodziców  

z procedura 

postepowania w 

przypadku ujawnienia 

cyberprzemocy w klasie 

Spotkania 

nadzwyczajne po 

stwierdzeniu 

przypadku, gdzie po 

analizie ankiet dla 

uczniów uczniowie 

przyznają się do tego, 

że dotyka ich 

osobiście 

cyberprzemoc 

Dyrekcja, 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

Na bieżąco 

13. 

Przekonywanie rodziców 

do kontroli rodzicielskiej 

treści i działań w sieci 

swoich dzieci 

Artykuł z 

informacjami jaki 

produkt zainstalować 

aby sprawować 

kontrolę 

- strona Bezp. W sieci 

Link menu główne – 

Kontrola rodzicielska 

Wychowawcy, 

dyrekcja, 

pedagodzy, 

katecheci 

Na bieżąco 

14. 

Reklamowanie wagi 

kontroli rodzicielskiej na 

stronie szkoły 

Wpisy i posty na 

stronie 

W. Zawadzki 

P.Ocieczek 

 

15. 

Badanie statystyczne 

kontroli rodzicielskiej 

Ankiety klasowe dla 

rodziców z pytaniem 

kluczowym czy 

zainstalowali  

i skonfigurowali 

kontrolę rodzicielską 

wychowawcy Na bieżąco 

  

http://www.sptyczyn.pl/sam
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 Plan działań cyklicznych w odniesieniu do nauczyciela: 

 

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Terminy 

realizacji 

1. 

Szkolenia nauczycieli   

w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci 

 i uzależnień podczas 

zebrań RP 

Wykłady W. Zawadzki 

P. Ocieczek 

Według 

harmonogramu 

spotkań RP 

2. 

Ankietowanie nauczycieli 

 w zakresie postaw 

 i wiadomości o 

zagrożeniach i działań 

prewencyjnych 

Ankieta dostępna dla 

nauczycieli na stronie 

„Bezp. w sieci” link  

- Dla nauczyciela 

Dyrekcja II półrocze 2020 

3. 

Analizowanie wyników 

ankiet dla nauczycieli 

Sprawdzanie i 

podsumowywanie 

wyników  

Pedagodzy 

szkolni 

Na bieżąco 

4. 

Formułowanie listy 

tematów do przyszłych 

szkoleń na podstawie 

wyników ankiet dla 

nauczycieli 

Konsultacje pedagoga 

z wychowawcą 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

Po analizie 

ankiet 

5. 

Umieszczenie artykułów 

informacyjnych dla 

nauczycieli o 

zagrożeniach 

wynikających 

 z użytkowania 

komputera i Internetu na 

stronie internetowej 

szkoły 

Posty. Linki poprzez 

Web Admin 

P.Ocieczek 

W. Zawadzki 

Na bieżąco. 

7. 

Pozyskiwanie dla 

nauczycieli – ulotek, 

broszur, publikacji 

 w zakresie zagrożeń 

 i bezp. w sieci 

Poszukiwanie 

drukowanie, zakup - -

biblioteki, świetlica 

Nauczyciele 

biblioteki, 

świetlicy, 

pedagog 

Cały rok 

8. 

Przekazywanie ulotek, 

broszur, materiałów dla 

nauczycieli  odnośnie 

zagrożeń  w sieci 

Pozyskiwanie, 

wytwarzanie i 

rozprowadzanie 

materiałów  

Dyrekcja szkoły Cały rok 
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9. 

Zachęcanie nauczycieli 

do samokształcenia - 

korzystania  

z materiałów 

dydaktyczno 

informujących 

dostępnych na podstronie 

szkoły „Bezpieczni 

 w sieci…” 

adres:  

www.sptyczyn.pl/sam 

zakładka menu główne 

„Dla nauczyciela” 

Rady Pedagogiczne Dyrekcja, 

pedagodzy 

Cały rok 

10. 

Monitorowanie 

korzystania z materiałów 

dla nauczycieli na stronie 

Bezpieczni w sieci 

- Page Visit Counter 

Sprawdzanie 

cykliczne co miesiąc 

liczby odwiedzin 

przez nauczycieli   

P. Ocieczek 

W. Zawadzki 

Na bieżąco 

11. 

Informowanie  

i jednocześnie 

przypominanie 

nauczycielom poprzez 

dziennik elektroniczny  o 

statystykach odwiedzin 

materiałów dla 

nauczycieli 

Przekazywanie relacji 

z korzystania z 

materiałów 

nauczycielom 

P. Ocieczek 

W. Zawadzki 

Na bieżąco 

12. 

Zapoznanie nauczycieli 

 z procedurą 

postepowania  

w przypadku ujawnienia 

cyberprzemocy w klasie 

Rada Pedagogiczna Dyrekcja, 

Pedagodzy,  

Czerwiec 2020 

13. 

Przekonywanie rodziców 

odnośnie potrzeby 

instalacji kontroli 

rodzicielskiej 

treści i działań w sieci 

swoich dzieci 

Artykuł z 

informacjami jaki 

produkt zainstalować 

aby sprawować 

kontrolę 

- strona Bezp. W sieci 

Link menu główne – 

Kontrola rodzicielska 

Wychowawcy, 

dyrekcja, 

pedagodzy, 

katecheci 

Na bieżąco 

14. 

Organizacja konkursów 

dla uczniów np. wiersz 

promujący bezpieczne 

zachowanie, plakat, 

konkursy wiadomości  

w temacie 

Konkursy szkolne Poloniści, 

plastycy, 

nauczyciele 

świetlicy, 

nauczyciele 

informatyki 

Na bieżąco 

15. 

Ewaluacja 

samokształcenia 

nauczycieli w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci 

Testy interaktywne na 

platformie Quizizz 

W. Zawadzki 

P.Ocieczek 

RP 

podsumowująca 

dany rok 

szkolny 

http://www.sptyczyn.pl/sam
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Osiągnięcia 

Realizacja planu - programu ma prowadzić do następujących osiągnięć: 
 wyczulenie uczniów i rodziców na zagrożenia, jakie niesie za sobą zbyt długie 

przebywanie w Internecie oraz nabycie umiejętności dostosowania czasu 
spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia, 

 zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na 
użytkownikaw „sieci”, 

 wyrobienie nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu, 
 nabycie umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej 

i komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety, 
 znajomość obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci. 

 
W odniesieniu do uczniów: 

 są świadomi zagrożeń, jakie mogą spotkać korzystając z Internetu; 
 zgłaszają nieprawidłowości w działaniu komputera; 
 są świadomi zagrożeń wynikających ze zbyt długiego spędzania czasu przy 

komputerze; 
 wykonują ćwiczenia praktyczne; 
 znają wartość Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki; 
 wykorzystują Internet, jako źródło informacji, w celu pogłębiania swojej wiedzy 
 doceniają zalety kształcenia na odległość (e-learning); 
 sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 
 rozsądnie korzystają z Internetu; 
 wspólnie z nauczycielem ustalają zasady bezpieczeństwa w Internecie; 
 przestrzegają ustalonych zasad podczas codziennych zajęć. 

 
 

W odniesieniu do rodziców: 
 są świadomi zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu; 
 znają adresy internetowe dotyczące profilaktyki; 
 rozumieją potrzebę wykorzystywania Internetu, jako źródła informacji; 
 wykazują zainteresowanie i potrafią pomóc dziecku w rozwiązywaniu problemów 
 współpracują z nauczycielami w zakresie rozsądnego korzystania przez dzieci z 

programów komputerowych i zasobów Internetu. 
 

W odniesieniu do nauczycieli: 
 są świadomi internetowych zagrożeń; 
 w swojej pracy wykorzystują materiały dostępne na stronach internetowych; 
 prowadzą zajęcia w oparciu o opracowywane przez nauczycieli scenariusze lekcji 
 wykorzystują w swojej pracy programy edukacyjne; 
 korzystają z zasobów dydaktycznych prezentowanych w Internecie przez innych 

nauczycieli. 
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Ewaluacja 

Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel, opierać się będzie na obserwacji 

uzyskiwanych efektów. Przeprowadzone zostan także ankiety ewaluacyjne sprawdzające 

wiadomości uczniów, postawy i działania prewencyjne rodziców na temat zagrożeń 

związanych z korzystaniem z Internetu i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi 

zagrożeniami. Ocena realizacji programu oraz wyniki ankiety zostaną poddane dyskusji  

w gronie nauczycieli pracujących w szkole. 

Załącznik do planu- programu: 

 

1)  PROCEDURA UJAWNIANIA CYBERPRZEMOCY 

a) 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 oraz dyrektora 

 pedagog, wychowawca oraz dyrektor wspólnie dokonują analizy zdarzenia  
i planują dalsze postępowanie 

 do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia, sprawców, ofiar, 
oraz odnalezienie ewentualnych świadków 

 włączenie nauczyciela informatyki, szczególnie na etapie zabezpieczania 
dowodów i ustalania tożsamości sprawcy 
 

b) zabezpieczanie dowodów: 
 

 wszelkie dowody cyberprzemocy należy odpowiednio zabezpieczyć  
i zarejestrować 

 zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz jeśli to 
możliwe, dane nadawcy-adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu 
komórkowego, adres strony WWW, na której ukazały się szkodliwe treści itp. 

 tak zabezpieczone dowody są materiałem, z którym powinny zapoznać się 
wszystkie zaangażowane osoby 

 
c) 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 
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 JEŚLI USTALENIE SPRAWCY NIE JEST MOŻLIWE, należy skontaktować się z 
dostawcą usługi. Jest on ustawowo zobowiązany do usunięcia z Sieci 
kompromitujących, obraźliwych bądź krzywdzących materiałów oraz do 
zablokowania konta. Jednak dane sprawcy nie mogą być udostępnione osobom 
prywatnym, ani szkole. Aby je pozyskać konieczny jest kontakt z policją 

 

 w przypadku gdy numer telefonu sprawcy jest zastrzeżony, operator sieci 
komórkowej musi podjąć kroki umożliwiające ustalenie danych oraz 
udostępnienie ich policji. W tym celu należy przekazać informacje o dacie i 
godzinie rozmowy, bądź nagrania na poczcie głosowej 

 

 w przypadku, gdy zostało złamane prawo, a nie udało się ustalić tożsamości 
sprawcy, należy bezwzględnie skontaktować się z policją. Zgodnie z kodeksem 
polskiego prawa, które mówi o obowiązku zawiadamiania o przestępstwie 

 
 
2)  DZIAŁANIA WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY: 
 

 jeśli sprawca cyberprzemocy jest nieznany (nie jest uczniem szkoły) 
Należy podjąć wszelkie czynności w celu przerwania aktu cyberprzemocy. Zaczynając 
od zawiadomienia administratora serwisu (w celu usunięcia krzywdzących 
materiałów), kończąc na powiadomieniu policji lub prokuratury. 

 

 jeśli sprawca jest znany i jest on uczniem szkoły  
 

Należy przeprowadzić rozmowę w celu ustalenia okoliczności oraz przyczyn zajścia 
oraz poszukania rozwiązania sytuacji konfliktowej 
 
- uczeń-sprawca powinien otrzymać jasny komunikat, że szkoła nie toleruje żadnych 
form przemocy 
 
- należy omówić skutki postępowania oraz konsekwencje, które zostaną wobec niego 
zastosowane 
 
- sprawca musi zostać zobligowany do zaprzestania jakichkolwiek form przemocy oraz 
dosunięcia Internetu krzywdzących materiałów 

 
- w rozmowie ze sprawcą należy zwrócić szczególną uwagę na omówienie 
sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary 
 
- w przypadku, gdy w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy 
przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi z osobna, zaczynając od lidera grupy 
 
- nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy 

 
d) powiadomienie rodziców sprawcy 
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 rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o zaistniałym zdarzeniu, jego 
przebiegu oraz powinni zapoznać się z materiałem dowodowym, oraz decyzją 
dotyczącą dalszego postępowania z dzieckiem, a także o środkach 
dyscyplinarnych podjętych wobec ich dziecka 

 

 w miarę możliwości szkoła powinna podjąć próbę współpracy z rodzicami  
i opracować wspólny plan działania, o którego zobowiązany jest uczeń 

 
e) objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną  

 

 praca ze sprawcą powinna opierać się na pomocy uczniowi w zrozumieniu 
wyrządzonej krzywdy oraz konsekwencji swojego zachowania. Ma ona za zadanie 
wpłynąć na zmianę postawy i postępowania ucznia, w tym zmienić cele oraz 
sposób użytkowania nowych technologii 

 

 w  trudnych, uzasadnionych przypadkach można zaproponować rodzicom oraz 
uczniowi, poradę specjalisty z poza szkoły bądź udział w programie 
terapeutycznym 

 
f) 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 

 pokazanie innym uczniom, że cyberprzemoc nie jest tolerowana i że szkoła 
efektywnie reaguje na jej przejawy 

 podejmując decyzję o rodzaju kary trzeba wziąć pod uwagę : rozmiar i rangę 
szkody, czas trwania prześladowania, determinacje oraz świadomość 
popełnianego czynu 

 
3)  DZIAŁANIA WOBEC OFIARY CYBERRZEMOCY 
 

 wsparcie psychiczne - 
ofiara cyberprzemocy musi otrzymać pomoc i wsparcie emocjonalne, musi także 
zostać zapewniona, iż szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania 
problemu. 

 porada - 
uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, 
aby mógł czuć się bezpiecznie i co musi zrobić, by nie doprowadzić do eskalacji 
prześladowania. 

 

 monitoring - 
po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia, by dociec czy 
przypadkiem sytuacja po ukaraniu sprawców się nie zaogniła. W tym miejscu 
konieczna jest również współpraca z rodzicami, którzy powinni zostać przygotowani 
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przez pedagoga szkolnego, jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort psychiczny 
poszkodowanemu. W szczególnie agresywnych przypadkach cyberprzemocy, 
powinno się zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty. 

 

 w sytuacji gdy przypadek cyberprzemocy wymaga założenia sprawy sądowej, szkoła 
powinna powiadomić o takiej ewentualności rodziców ofiary oraz ucznia. 
Jednocześnie pomóc jej w przygotowaniu odpowiednich dokumentów sądowych 
uzasadniających i przedstawiających dowody winy oskarżonego 

 
4) OCHRONA ŚWIADKÓW CYBERPRZEMOCY 
 

 ważne, by w wyniku interwencji świadkowie nie zostali narażeni na działania 
odwetowe ze strony sprawcy 

 

 postępowanie interwencyjne wymaga od pedagogów wyjaśniających sprawę, 
dyskrecji i poufnego postępowania 

 

 niedopuczczalne jest konfrontowanie świadka że sprawcą, ani upublicznianie jego 
udziału w sprawie. Jest to nieprofesjonalna metoda wyjaśniania sprawy, może ona 
sprawić, że świadek stanie się kolejną ofiarą, może również sprawić, iż następnym 
razem uczeń nie zgłosi informacji o zagrażającym zdarzeniu 

 
g) sporządzanie dokumentacji z zajścia: 

 

 pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów 
ze sprawcą poszkodowanym i jego opiekunami, a także ze świadkami zdarzenia. 
Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, dane personalne osób 
biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. 

 

 jeśli rozmowa przebiegała w obecności wychowawcy (będącego w tym przypadku 
świadkiem) powinien on również podpisać sporządzoną notatkę 

 

 jeżeli zostały odnalezione i zabezpieczone dowody cyberprzemocy (wydruki, opisy 
smsów itp.), należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej.  

 
h) powiadomienie sądu rodzinnego 

 

 jeżeli zaistniałego przypadku cyberprzemocy nie można rozwiązać przy użyciu 
środków wychowawczych jakimi dysponuje szkoła, sprawę należy przekierować, 
zgłaszając ją do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o postępowaniu w sprawach 
nieletnich 

 jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się w 
szkole, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły 
powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, zwłaszcza jeśli 
do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka 

 
w przypadkach szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor szkoły 

zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego. 


