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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI 

w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 

 

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY  

DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

 

 
Opracowano na podstawie: 
 

1) ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

2) ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2018 r. poz. 969),  

3) ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.),  

4) ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 

r. poz. 1030 ze zm.), 

5) ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.), 

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249). 
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VIII. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE W ZALEŻNOŚCI 
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X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PRZEDMIOTU 
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I. UŻYWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, NIERZĄD 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków 

odurzających, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

KROK 1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń. 

 

KROK 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. 

 

KROK 3. Wychowawca powiadamia rodziców o uzyskanej informacji i efekcie rozmowy  

z uczniem, jeśli uważa, że zachodzi taka potrzeba. 

 

KROK 4. Jeżeli po rozmowie z uczniem i rodzicem wychowawca uzna, że istnieje taka 

potrzeba – informuje o sytuacji pedagoga lub psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

 

KROK 5. Jeśli dyrektor szkoły uzna, że jest to wskazane – wychowawca wzywa do szkoły 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

Wspólnie z psychologiem lub pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami 

oraz uczniem, w ich obecności. W rozmowie może uczestniczyć dyrektor szkoły.  

W przypadku potwierdzenia informacji uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania 

negatywnego zachowania, a rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  

Psycholog lub pedagog szkolny może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka  

do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.  

Wychowawca informuje ucznia o możliwych konsekwencjach szkolnych, jeśli uczeń nie 

zaprzestanie takiego zachowania. 

 

KROK 6. Ewentualne konsekwencje wobec ucznia wynikające z jego dotychczasowego 

postępowania podejmuje dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z przebiegiem spotkania  

z uczniem i jego rodzicami (jeśli nie brał udziału w spotkaniu). 
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KROK 7. W sytuacji gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  

a informacje o zachowaniu ucznia świadczącym o demoralizacji są wiarygodne, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

 

KROK 8. Gdy szkoła wykorzysta wszystkie opisane wyżej środki oddziaływań 

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.  
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II. UCZEŃ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA TERENIE 

SZKOŁY 

 

W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący 

 pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, powinien podjąć 

następujące kroki: 

KROK 1. Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, do której uczęszcza 

uczeń. Pod nieobecność wychowawcy nauczyciel powiadamia wychowawcę 

wspomagającego. 

 

KROK 2. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia. 

 

KROK 3. Jeśli nauczyciel (lub powiadomiony wychowawca) uzna, że wymaga tego stan 

zdrowia ucznia, powiadamia pielęgniarkę szkolną.  

 

KROK 4. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego (może polecić innemu uczniowi poproszenie o przyjście do danej 

sali pielęgniarki, pedagoga lub psychologa szkolnego). 

 

KROK 5. Pielęgniarka szkolna lub dyrektor szkoły wzywa lekarza w celu sprawdzenia 

stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

 

KROK 6. W tym czasie wychowawca zawiadamia o sytuacji rodziców ucznia. 

 

KROK 7. Lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły (lub osobą zastępującą dyrektora pod jego nieobecność) podejmuje 

decyzję o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, pozostawieniu go w szkole, 

przekazaniu rodzicom lub przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszy policji.  

 

KROK 8. Konsekwencje zgodne z obowiązującą hierarchią kar wobec ucznia podejmuje 

dyrektor szkoły. 
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KROK 9. Natychmiastowe powiadomienie policji jest konieczne w sytuacji, gdy: 

 rodzice ucznia nie chcą go odebrać lub sami są w stanie nietrzeźwym, 

 uczeń zachowuje się agresywnie i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa, 

 zachowuje się w sposób gorszący i nie reaguje na upomnienia. 

KROK 10. Jeśli taka sytuacja dotycząca danego ucznia wystąpiła po raz kolejny – dyrektor 

szkoły powiadamia policję (bez względu na wcześniej wymienione w procedurze 

czynności). 

 

KROK 11. W przypadku gdy uczeń po raz pierwszy znalazł się w takiej sytuacji, można 

spisać z uczniem i rodzicem kontrakt określający obowiązki rodzica i ucznia, zobowiązać 

ucznia do udziału w serii zajęć profilaktycznych z pedagogiem, powiadomić rodzica, gdzie 

można szukać pomocy, oferować materiały edukacyjne. 
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III. ZNALEZIENIE NARKOTYKU NA TERENIE SZKOŁY 

W przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

KROK 1. Nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych 

oraz zniszczeniem. 

 

KROK 2. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. Do czasu przyjazdu policji próbuje  

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

 

KROK 3. Dyrektor powiadamia policję. 

 

KROK 4. Dyrektor z nauczycielem podejmują próbę ustalenia, do kogo należy podejrzana 

substancja. 

 

KROK 5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz 

informację dotyczącą szczegółów zdarzenia. 
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IV. PODEJRZENIE POSIADANIA NARKOTYKU 

W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

KROK 1. Nauczyciel prosi o podejrzaną substancję, jeśli potrafi rozpoznać narkotyk. 

 

KROK 2. Nauczyciel prosi wychowawcę ucznia oraz psychologa lub pedagoga szkolnego 

(za pośrednictwem innego nauczyciela lub ucznia). 

 

KROK 3. Pedagog/psycholog prosi o możliwość obejrzenia podejrzanej substancji. 

 

KROK 4. Jeżeli uczeń na to zezwala – pedagog/psycholog potwierdza podejrzenia 

 lub je odrzuca (jeśli ma takie uprawnienia i żadnych wątpliwości w ocenie substancji).  

Jeśli nie ma pewności – zawiadamia dyrektora szkoły. 

 

KROK 5. Jeśli uczeń nie udostępnia substancji do obejrzenia (żaden pracownik szkoły, 

nawet dyrektor, nie ma prawa do przeszukania rzeczy ucznia) – nauczyciel powiadamia 

dyrektora szkoły. 

 

KROK 6. W obydwu opisanych sytuacjach powiadomiony o sprawie dyrektor szkoły 

wzywa policję. 

 

KROK 7. Wychowawca klasy informuje o sytuacji rodziców/prawnych opiekunów. 

 

KROK 8. Ewentualne konsekwencje wobec ucznia podejmuje dyrektor szkoły. 
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V. KRADZIEŻ 

W przypadku podejrzenia o kradzież nauczyciel zobowiązany jest podjąć następujące 

kroki: 

KROK 1. Nauczyciel prosi wychowawcę ucznia oraz psychologa lub pedagoga szkolnego 

(za pośrednictwem innego nauczyciela lub ucznia). 

 

KROK 2. Nauczyciel w obecności wychowawcy lub psychologa/pedagoga szkolnego żąda, 

aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie 

innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwanym 

przedmiotem (żaden pracownik szkoły, nawet dyrektor, nie ma prawa do przeszukania 

rzeczy ucznia). 

 

KROK 3. Jeżeli uczeń odda wychowawcy poszukiwane przedmioty, wracają  

one  

do właściciela, a sprawca kradzieży ponosi karę zgodną z obowiązującą hierarchią kar. 

 

KROK 4. Jeżeli uczeń zwróci ukradzione przedmioty, ale okażą się one zniszczone  

lub 

 z innego powodu nie mogą wrócić do właściciela, sprawca kradzieży musi je odkupić. 

 

KROK 5. Jeśli uczeń odmawia pokazania zawartości torby szkolnej, plecaka, szafki  

czy kieszeni, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który może wezwać policję.  

 

KROK 6. Wychowawca powiadamia o sytuacji rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 
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VI. CZYN KARALNY LUB PRZESTĘPSTWO 

W przypadku dokonania czynu karalnego lub przestępstwa przez ucznia nauczyciel 

zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

KROK 1. Powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu. 

 

KROK 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, z pomocą 

pedagoga lub psychologa szkolnego. 

 

KROK 3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

 z przestępstwa i przekazuje je policji. 

 

KROK 4. Jeśli sprawca jest znany i jest na terenie szkoły – nauczyciel przekazuje  

go dyrektorowi szkoły. 

 

KROK 5. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia –

sprawcy. 

 

KROK 6. Dyrektor szkoły powiadamia policję, jeśli przestępstwo jest poważne (wiąże 

 się z rozbojem, uszkodzeniem ciała). 

 

Uwaga: W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który  

nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17. rok życia, prokuratora lub policję  

(art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

art. 304 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego). 
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VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

PRZEMOCY FIZYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW 

W przypadku gdy nauczyciel stwierdza przemoc fizyczna wśród uczniów  na terenie szkoły, 

powinien podjąć następujące kroki: 

 

KROK 1. Odizoluj sprawcę od innych uczniów, np. umieszczając go w swoim gabinecie  

lub innym pomieszczeniu- zawsze pod opieka innego nauczyciela, pedagoga. 

 

KROK 2. Ustala, kto i w jaki sposób został poszkodowany na podstawie obserwacji oraz 

informacji od świadków zajścia. 

 

KROK 3. Udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. W razie potrzeby 

wezwij kwalifikowana pomoc medyczną (pogotowie ratunkowe. 

 

KROK 4. Powiadom o zajściu wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego. 

 

KROK 5. Zadbaj o udzielenie wsparcia ofierze m. in. Poprzez rozmowę, stworzenie 

atmosfery bezpieczeństwa 

 

KROK 6. Powiadom rodziców ucznia poszkodowanego/ ofiary o zaistniałym zdarzeniu. 

 

KROK 7. Ustal okoliczności czynu, świadków zdarzenia oraz zabezpiecz dowody. 

 

KROK 8. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia- sprawcy. Jeśli nie ma z nim 

kontaktu telefonicznego, może wezwać ich listownie za potwierdzeniem odbioru( w celu 

udokumentowania podjętych działań). Rodziców nie można zmusić do przyjścia. 

 

KROK 9. W obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga zobowiąż ucznia- sprawcę 

przemocy- do natychmiastowego zaprzestania naganneg zachowania, poprzez spisanie 

kontraktu z uczniem. 
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KROK 10. Zastosuj właściwą karę wobec ucznia, któremu udowodniono winę (wystarczą 

spójne zeznania kilku osób).  

 

KROK 11. Pedagog szkolny, wychowawca i inny nauczyciel, stosuje oddziaływania 

wychowawcze (pomoc psychologiczna) udział w terapii itp.) wobec ofiary sprawcy 

 i monitoruje zmiany zachowań.  
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VIII. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE W ZALEŻNOŚCI 

 OD STRON KONFLIKTU 

W przypadku konfliktu w szkole w zależności od stron konfliktu  powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

KROK 1. Osoba zobowiązana do rozwiązania konfliktu (mediator) wraz ze stronami 

konfliktu definiuje problem. 

 

KROK 2. Mediator spisuje wszystkie możliwe rozwiązania. Można stosować metodę 

„burzy mózgów”, aby strony wytworzyły możliwie dużo rozwiązań bez oceniania 

 ich jakości. 

 

KROK 3. Strony konfliktu wraz z mediatorem oceniają zaproponowane pomysły  

pod kontem możliwości ich zrealizowania, a także sprawiedliwości wobec stron konfliktu. 

Strony wskazują na występujące niedoskonałości rozwiązań i eliminują te, które  

nie zaspakajają ich potrzeb. 

 

KROK 4. Mediator wybiera satysfakcjonujące obie strony rozwiązania. 

 

KROK 5. Mediator ustala sposoby wprowadzenia wybranego rozwiązania w życie oraz 

wyznacza termin, w którym strony poinformują go o efektach zastosowanego rozwiązania. 

 

KROK 6. Czy problem przestał istnieć oraz czy strony są zadowolone z tego, 

 co uzyskały. Mediator sprawdza, jak funkcjonuje rozwiązanie po jakimś czasie. 
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IX. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UŻYWANIA TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO PRZEZ UCZNIA PODCZAS LEKCJI 

W przypadku używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas lekcji, powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

Żaden pracownik szkoły nie jest upoważniony do włączania skonfiskowanego telefonu 

ucznia. Nie wolno go używać ani wykonywać na nim żadnych operacji. Jeśli telefon dzwoni  

i jego dźwięk przeszkadza w miejscu, w którym został zdeponowany – należy nakazać 

uczniowi jego wyłączenie, ale nie wolno tego robić nauczycielowi ani nawet dyrektorowi 

szkoły. 

Procedura postępowania w sytuacji używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas 

lekcji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

KROK 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia nakazuje uczniowi oddanie telefonu. 

 

KROK 2. Wydanie polecenia usunięcia karty lub wyłączenia telefonu.  

 

KROK 3. Opisanie telefonu danymi ucznia i zdeponowanie go w gabinecie dyrektora 

(wicedyrektora, pedagoga). 

 

KROK 4. Sporządzenie notatki służbowej.  

 

KROK 5. Powiadomienie wychowawcy.  

 

KROK 6. Poinformowanie rodziców przez wychowawcę o zaistniałej sytuacji i możliwości 

odbioru telefonu.  

 

KROK 7. Oddanie telefonu rodzicowi/prawnemu opiekunowi, najlepiej w obecności 

ucznia, z pouczeniem dotyczącym zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły. 
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X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA 

PRZEDMIOTU MOGĄCEGO ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU 

UCZNIÓW  

W przypadku znalezienia przedmiotu mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczniów  

powinien podjąć następujące kroki: 

Pracując w szkole dyrektor i nauczyciele muszą być przygotowani na wszystko. Uczniowie 

często się biją, pala papierosy. Zdarza się też, że maja różnego rodzaju używki. Wymaga  

to natychmiastowej reakcji. Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

KROK 1. Osoba dorosła, która znalazła substancję (np. torebkę foliową z białym proszkiem) 

Lu podejrzany przedmiot (np. pudełko lub torbę niewiadomego pochodzenia)  zabezpiecza  

go przed dostępem osób niepowołanych i zniszczeniem oraz niezwłocznie powiadania  

o zdarzeniu dyrektora. 

 

KROK 2. Wezwij Policję i przekaż zabezpieczony przedmiot ewentualnie wskaż miejsce,  

w którym przedmiot został zabezpieczony. Udziel policji szczegółowych informacji 

dotyczących zdarzenia.  

 

KROK 3. W porozumieniu z przybyłymi funkcjonariuszami Policji, podejmij dalsze 

działania, w tym zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. 

 

KROK 4. Podejmij czynności niezbędne do całkowitego wyjaśnienia zdarzenia  

i zakończenia sprawy, np. przeprowadź anonimową ankietę, porozmawiaj z uczniami, 

nauczycielami itp. 

 

KROK 5. Poinformuj organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

 o podjętych działaniach. Niezwłocznie – telefonicznie i możliwie szybko pisemnie.  

 

KROK 6. Poinformuj osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców)  

o rozstrzygnięciu sprawy. 
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Uwaga:  

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17. rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy z 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; art. 304 ustawy z 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks postępowania karnego). 
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XI. PROCEDURA REAGOWANIA W SZKOLE W SYTUACJI 

CYBERPRZEMOCY 

I. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy 

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc, może pochodzić z różnych 

źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice 

lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Niezależnie od tego, kto zgłasza 

przypadek cyberprzemocy, procedura interwencyjna powinna obejmować: 

• udzielenie wsparcia ofierze przemocy; 

• zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia; 

• wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy 

ucznia. 

II. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane. 

1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego/psychologa  

i dyrektora. 

2. Pedagog szkolny/psycholog i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy 

zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

4. Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie 

na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 

III. 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. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 

(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, 
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z którym powinny się zapoznać wszystkie  zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor                          

i pedagog szkolny/psycholog, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

3. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy warto korzystać 

z pomocy nauczyciela informatyki. 

Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy? 

• Telefon komórkowy 

Nie kasuj wiadomości.  

Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu.  

• Komunikatory 

Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować 

rozmowę, wkleić do dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisać                                 

i wydrukować.  

• Strony serwisów społecznościowych, WWW 

Aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze 

Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. 

• Czat 

Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz 

na ekranie, wciśnij klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej”                

w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę. 

• E-mail 

Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem 

okoliczności zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej 

pomocne, ponieważ zawiera informacje o jej pochodzeniu. 

IV. Identyfikacja sprawcy 

Co może pomóc w identyfikacji sprawcy? 

1. Świadkowie – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać informacje 

na temat ich autora, mogą też zidentyfikować numer telefonu komórkowego sprawcy, jeśli nie 

jest on zastrzeżony. 

2. Kontakt z dostawcą usługi internetowej – może on nie tylko zablokować konto agresora 

lub usunąć szkodliwe treści, ale także podać dane sprawcy cyberprzemocy. Dane takie nie 

mogą być jednak udostępniane osobom prywatnym. Aby je pozyskać, konieczny jest kontakt 

z policją. 
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3. Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy 

jest zastrzeżony – może on podjąć kroki w kierunku ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma dane  

o dacie i godzinie rozmowy. Również w tym przypadku operator może udostępnić te dane 

tylko policji. 

4. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi  

w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia 

takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

5. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić 

należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

V. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny/psycho log 

powinien podjąć dalsze działania. 

1. Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu 

• celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie  

się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej; 

• sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła  

nie akceptuje żadnych form przemocy; 

• należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować  

o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; 

• sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania  

i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów; 

• ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec 

ofiary cyberprzemocy; 

• jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym  

z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy; 

• nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 

2.      Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 

• rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani  

z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania  

i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka; 

• w miarę możliwości należy starać się pozyskać rodziców do współpracy i ustalić  

jej zasady; 
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 3. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną: 

• praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu 

konsekwencji swojego zachowania, w zmianie postawy i postępowania ucznia,  

w tym sposobu korzystania z nowych technologii;  

• jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona 

sprawcy na terenie szkoły 

 

VI .Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy. 

1. Należy pamiętać, iż celem sankcji wobec sprawcy jest: 

• zatrzymanie przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi; 

• wzbudzenie refleksji na temat swojego zachowania, zrozumienie krzywdy,  

jaką spowodował, i powstrzymanie przed podobnym zachowaniem w przyszłości; 

• pokazanie społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie tolerowana i że szkoła  

jest w stanie efektywnie zareagować w tego rodzaju sytuacji. 

2. Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę: 

• rozmiar i rangę szkody – czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający  

na dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia, jakiego doznaje ofiara), 

czy trudno jest wycofać materiał z sieci itp.; 

• czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent; 

• świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca  

był świadomy, że wyrządza krzywdę koledze (niektóre akty cyberprzemocy popełniane  

są nieświadomie lub z niewielką świadomością konsekwencji), jak wiele wysiłku włożył  

w ukrycie swojej tożsamości itp.; 

• motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 

odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie; 

• rodzaj rozpowszechnianego materiału.  

VII .Działania wobec ofiary cyberprzemocy. 

1. Wsparcie psychiczne 

Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy  

i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi także wiedzieć, że szkoła podejmie 

odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.  

Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy: 

• Zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc Ci o tym, co się stało. 



PROCEDURY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTEPCZSCIĄ 
 2019

 

 21 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU 

 

• Powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało. 

• Powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego. 

• Zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu pomóc, 

uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne. 

• Bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, skrępowanie, 

wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy. 

2. Porada 

Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować,  

aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania. 

Poradź uczniowi, aby: 

• Nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony itp. 

• Nie kasował dowodów: e-maili, sms-ów, mms-ów, zdjęć, filmów i przedstawił je Tobie  

lub innej osobie dorosłej 

.• Zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu 

e-mail, numeru telefonu komórkowego itp. 

.• Jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł 

się z nim połączyć. 

1. Monitoring 

• Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie  

są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony 

sprawcy. 

• Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani  

o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi 

pedagog/psycholog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu 

wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi,  

a także, jeśli to wskazane, zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty.  

VIII. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie 

Jak zachować się wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc? 

1. Powiedz, że dobrze zrobił, zgłaszając fakt przemocy. 

2. Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi. 

3. Zapewnij o swojej dyskrecji. 

4. Nie ujawniaj jego danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa została zgłoszona  

na policję). 
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5. Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą. 

6. Zadbaj o jego bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego udziału w sprawie 

IX. Sporządzenie dokumentacji z zajścia 

1. Pedagog szkolny/psycholog zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej  

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać 

notatkę po jej sporządzeniu. 

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć  

do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

  

X. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym 

Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego  

czy policji i powinna być rozwiązywana przy użyciu dostępnych szkole środków 

wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu 

rodzinnego, a mianowicie: 

1) jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie 

powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają 

informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka; 

2) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z 

rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z 

pedagogiem/psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, 

dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich 

środków wynikających z Ustawy o postępowaniu z nieletnimi.  

 

W ramach ogólnej współpracy szkoły z policją mogą być organizowane: 

• spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektora szkoły z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich dotyczące zagrożeń cyberprzemocą w środowisku lokalnym; 

• spotkania młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 

nieletnich za popełniane czyny karalne, na temat zasad bezpieczeństwa oraz sposobów 

unikania zagrożeń związanych z cyberprzemocą; 
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XII. W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZDROWIA UCZNIA 

W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia (omdlenia, zasłabnięcia, utrata przytomności, złe 

samopoczucie, dolegliwości zdrowotne  itp.) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

KROK 1. Uczeń powinien zgłosić informacje o złym samopoczuciu nauczycielowi, 

wychowawcy lub pielęgniarce szkolnej. 

 

KROK 2. W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik 

szkoły ma obowiązek oddać ucznia pod opiekę pielęgniarce szkolnej. 

 

KROK 3. Nauczyciel pod nieobecność pielęgniarki szkolnej organizuje opiekę dla ucznia 

np. poprzez powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy medycznej. 

 

KROK 4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym 

rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną. 

 

KROK 5. W przypadku, gdy rodzice nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia może 

odebrać inna , upoważniona przez rodziców osoba. 

 

KROK 6. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia się stanu zdrowia wzywane jest 

pogotowie ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do 

czasu pojawienia się rodziców/prawnych opiekunów towarzyszy mu wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel. 

 

KROK 7. Pielęgniarka lub nauczyciel powiadamiają nauczyciela prowadzącego zajęcia z 

uczniem o przyczynie jego nieobecności i przejęciu nad nim opieki. 

 

 

 

 


