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1. Procedura na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły
▪ Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się)
▪ Wycisz i uspokój uczniów
▪ Zaopiekuj się uczniami ze SPE 1i uczniami, którzy potrzebują pomocy
▪ Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony
▪ Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji
▪ Zasłoń okno, zgaś światło
▪ Nie przemieszczaj się
▪ Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi
▪ Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze
▪ Jeżeli padną strzały, nie krzycz
▪ Nie otwieraj nikomu drzwi
▪ W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią
szansą na uratowanie życia
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą:
▪ Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika
▪ Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon
▪ Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia
▪ Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego
▪ Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika
▪ Nie zwracaj na siebie uwagi
▪ Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny
▪ Nie oszukuj terrorysty
▪ Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu
▪ Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami
▪ Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów
▪ Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole

Sposób
postępowania
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Agresywne zachowania ucznia w szkole
1. Agresja fizyczna
▪ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie
i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który
zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest
przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy
i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie
zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich
komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego
kontaktu między uczniami.
▪ Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole),
pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz
rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.
▪ Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni)
poszkodowanego.
▪ W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka,
pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia,
nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).
▪ Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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możliwości udzielana zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez
dyrektora szkoły.
▪ Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni)
poszkodowanego.
▪ Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają
rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą
i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
▪ Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze
przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,
▪ W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają
również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami
przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania
na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.
▪ W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi
skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której
zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje
przewidziane w statucie i/lub regulaminie szkoły.
2. Agresja słowna
▪ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska
▪ Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa.
▪ Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem
mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem
należy przeprowadzić osobno.
▪ Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą
i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę
zadośćuczynienia.
▪ O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych
uczestników zdarzenia.
▪ Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze
przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,
▪ W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają
również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami
przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania
na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.
▪ W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek
poszkodowanego powiadamiana jest Policja.
▪ Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się
konsekwencje przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły.

3. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

Sposób
działania

Znalezienie w szkole substancji psychoaktywnych
1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły,
należy:
▪ zachować szczególne środki ostrożności
▪ zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej
zniszczeniem
▪ powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję
▪ ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy
▪ przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji
▪ opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.
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2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:
▪ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
▪ powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
▪ powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję
▪ zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej
substancji
▪ zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni
▪ powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
▪ poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce
▪ przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka
rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy
objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy
udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
▪ podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i
rozprowadzania środków odurzających.
3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:
▪ powiadomić wychowawcę klasy ucznia
▪ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
▪ powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
▪ powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
▪ powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki
▪ poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na
wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności
należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia
należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia
zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
▪ powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:
▪ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
▪ poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego
▪ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
▪ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
▪ wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
▪ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.
▪ zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać
działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
▪ opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
▪ wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować
efekty
▪ powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
5.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:
przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
poinformować pedagoga/psychologa szkolnego
przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
wezwać karetkę pogotowia ratunkowego
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▪ wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
▪ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub
indywidualnie w celu wyciszenia emocji
▪ udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu
od odurzania się
▪ opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
▪ wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować
efekty
▪ powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
▪ szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję
▪ powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania
▪ szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia
▪ szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania
z uczniem
▪ szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono
ucznia
▪ szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

4.Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub
przedmiotów wartościowych

Sposób
działania

Kradzież lub wymuszenie pieniędzy lub przedmiotów wartościowych
1.
Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:
▪ Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać
podjęte bezzwłocznie
▪ Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
▪ Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod
opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły
▪ Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z
kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji
▪ Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np.
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego
pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to
zrobić tylko Policja
▪ We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu
i ewentualnych świadków zdarzenia
▪ Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy
i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę
z tej rozmowy podpisaną przez rodziców
▪ Należy powiadomić Policję.
▪ Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.
2.
Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania
karnego
▪ Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania
karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej winien przedstawić treść zawiadomienia.
▪ Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
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▪ Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.
▪ Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz
po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia
z listy uczniów szkoły.

5.Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych
uczniów w szkole

Sposób
działania

Przypadek niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole
▪ Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić
wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach
niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem,
żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.
▪ W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących
zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu
uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą
skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu
zachowaniach
▪ Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem
oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.
▪ Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany
jego zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom
informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do
szczególnego nadzoru nad nim
▪ Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły
i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze
wspólne postępowanie z dzieckiem.
▪ W sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie
do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań
wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia
wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor
szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.
▪ Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa
(np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po
uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia
najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami.
Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
▪ Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył
18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie
przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut
i/lub regulamin szkoły.
▪ W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17
lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup
przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako
przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub Policję.

6. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

Sposób działania

Popełnienie przez ucznia czynu karalnego
▪ Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do
powiadomienia dyrektora szkoły.
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▪ Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych
świadków zdarzenia
▪ W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły,
wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi
szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
▪ Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.
▪ Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji
w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)
lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość
jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych
dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich
Policji.

7. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Sposób działania

Popełnienie przez ucznia będącego ofiarą czynu karalnego
▪ Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze
czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej
udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku, kiedy ofiara doznała
obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.
▪ Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców
ucznia - ofiary czynu karalnego.
▪ Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie
w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
▪ W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc,
wsparcie psychologiczne.

8. Cyberprzemoc

Przyjęcie zgłoszenia
i ustalenie okoliczności
zdarzenia

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka
(innego ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice,
rodzeństwo, przyjaciele). W każdym przypadku należy ze spokojem
wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie. Podziękować za
zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.
▪ Jeśli zgłaszającym jest ofiarą cyberprzemocy, podejmując działania
przede wszystkim należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej
podmiotowość poszanowaniem jej uczuć. Potwierdzić, że ujawnienie
przemocy jest do decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu
bezpieczny zapewniającym ofierze intymność. Nie należy podejmować
kroków, mogłyby prowadzić do powtórnej wiktymizacji czy wzbudzić
podejrzenia sprawcy (np. wywoływać ucznia z lekcji do dyrekcji).
▪ Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis
sytuacji, także z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć
osoby zgłaszającej (np. strach przed byciem kapusiem, obawa o własne
bezpieczeństwo).
W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter
zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość /powtarzalność).
Realizując procedurę należy unikać działań, które mogłyby wtórnie
stygmatyzować ofiarę lub sprawcę, np.: wywoływanie uczniów z lekcji,
konfrontowanie ofiary i sprawcy, niewspółmierna kara, wytykanie
palcami, etc. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona
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cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć
działania profilaktyczne mające na celu niedopuszczenie do eskalacji tego
typu zachowań w stronę cyberprzemocy).
Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy
(np., zrobić kopię materiałów, zanotować datę i czas otrzymania
materiałów, zabezpieczenie nadawcy, adresy stron www, historię
połączeń, etc.). W trakcie zbierania dowodów materiałów należy zadbać o
bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem.
Identyfikacja sprawcy(-ów) często jest możliwa dzięki zebranym
materiałom–wynikom rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie
zebranych materiałów. Ofiara często domyśla się, kto stosuje wobec niego
cyberprzemoc.
Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej
jest to konieczne, należy skontaktować się z Policją. Bezwzględnie należy
zgłosić rozpowszechnianie nagich zdjęć osób ponizejroku18 życia (art.
202. par. 3 KK)
Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog
szkolny powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu.
Rozmowa taka ma służyć ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspólnej
analizie (w tym np. przyjrzeniu się przyczynom), a także próbie
rozwiązania sytuacji konfliktowej (tym sposobów zadośćuczynienia
ofiarom cyberprzemocy).
Cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych
przepisach szkoły (m. in. w statucie, kontrakcie, regulaminie). Szkoła może
tu stosować konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej”
przemocy. Warto jednak rozszerzyć repertuar dostępnych środków, np.
o czasowy za korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej w czasie
wolnym i przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych (PSP, mp3)
itp.
W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć
bezpieczna i zaopiekowana przez dorosłych. Na poczucie bezpieczeństwa
dziecka wpływa fakt, że wie ono, iż szkoła podejmuje kroki w celu
rozwiązania problemu
Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić
go,
że nie jest winny zaistniałej sytuacji oraz że nikt nie ma prawa
zachowywać się w ten sposób wobec niego, a także podkreślić, że dobrze
zrobił ujawniając sytuację. Należy okazać zrozumienie dla jego uczuć, w
tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, strachu, wstydu.
Trzeba podkreślić,
że szkoła nie toleruje przemocy i że zostaną podjęte odpowiednie
procedury interwencyjne. Należy poinformować ucznia o krokach, jakie
może podjąć szkoła i sposobach jaki może zapewnić mu bezpieczeństwo.
Należy pomóc ofierze (rodzicom ofiary) w zabezpieczeniu dowodów (to
może być dla niej zadanie trudne zarówno ze względów technicznych, jak
i emocjonalnych) zerwaniu kontaktu ze sprawcą, zadbaniu o podstawowe
zasady bezpieczeństwa on-line (np. nieudostępnianie swoich danych
kontaktowych, kształtowanie swojego wizerunku etc.).
Pomoc ofierze nie może kończyć się w momencie zakończenia procedury.
Warto monitorować sytuację, „czuwać” nad jej bezpieczeństwem, np.
zwracać uwagę czy nie są podejmowane wobec niej dalsze działania
przemocowe, obserwować, jak sobie radzi w grupie po ujawnionym
incydencie cyberprzemocy.
W działania wobec ofiary należy także włączyć rodziców/opiekunów –
ofiary – trzeba na bieżąco ich informować o sytuacji, pamiętając przy tym
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o podmiotowym traktowaniu dziecka – mówiąc mu o tym i starając się
uzyskać jego akceptację dla udziału rodziców. Jeśli dziecko nie wyraża
zgody, należy omówić z nim jego obawy, a jeśli to nie pomaga powołać się
na obowiązujące nas zasady i przekazać informację rodzicom.
W trakcie rozmowy z dzieckiem i/lub jego rodzicami/opiekunami, jeśli jest
to wskazane, można zaproponować pomoc specjalisty (np. psycholog
szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz przekazać
informację o możliwości zgłoszenia sprawy Policji.
Należy zadbać o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza jeśli byli
oni osobami ujawniającymi cyberprzemoc. W trakcie rozmowy ze
świadkami należy okazać zrozumienie i empatię dla ich uczuć– obawy
przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu przed staniem się kolejną
ofiarą sprawcy itp.
Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest jednoznaczne
z koniecznością zaangażowania Policji i sądu rodzinnego – procedura
powinna umożliwić rozwiązanie sytuacji problemowej na poziomie pracy
wychowawczej szkoły. Szkoła powinna powiadomić odpowiednie służby
(np. sąd rodzinny), gdy wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
wychowawcze (rozmowa
z rodzicami, konsekwencje ze statutu i/lub regulaminu wobec ucznia)
i interwencje pedagogiczne, a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych
rezultatów (np. nie ma zmian postawy ucznia).
Kontaktu z Policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało
naruszone prawo (np. groz by karalne, świadome publikowanie
nielegalnych treści rozpowszechnianie nagich zdjęć udziałem małoletnich)
Z. zgłoszenie powinien odpowiadać dyrektor szkoły.
Kontakt z dostawcą usługi może być wskazany w celu usunięcia z sieci
dostawcami kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do
podjęcia takiego działania stymuluje administratora serwisu art. 14
Ustawy z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
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Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic lub opiekun prawny dziecka.
W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych
można skierować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki
specjalistycznej, np. terapeutycznej. Kluczowe są tutaj pozostałe objawy
wskazane wyżej.
Nauczyciele w szkole także powinni zainteresować się przypadkami dzieci
nieangażujących się w życie klasy, a poświęcającymi wolne chwile na
kontakt online lub przychodzącymi do szkoły po nieprzespanej nocy.
Rzadziej zgłoszeń można się spodziewać od rówieśników dziecka
nadmiernie korzystającego z sieci.
Reakcja szkoły powinna polegać w pierwszych krokach na ustaleniu skutków
zdrowotnych i psychicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów
Internetu wywołało u dziecka (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie,
niedojadanie, rezygnacja z dawnych zainteresowań, załamanie się relacji
z rodziną czy rówieśnikami). Celem tych ustaleń jest wybór odpowiedniej
ścieżki rozwiązywania problemu - z udziałem specjalistów (lekarzy,
terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W początkowej fazie popadania
w uzależnienie do Internetu należy koncentrować się na wsparciu
udzielonym w rodzinie i w szkole (psycholog/pedagog szkolny,
wychowawca).
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Osoba, której problem dotyczy, powinna zostać otoczona
zindywidualizowaną opieką przez pedagoga/psychologa szkolnego.
Pierwszym jej etapem będzie rozmowa (rozmowy) ze specjalistą, która
pozwoli zdiagnozować poziom zagrożenia, określić przyczyny popadnięcia
w nałóg (np. sytuacja domowa, brak sukcesów edukacyjnych w szkole,
izolacja w środowisku rówieśniczym) i ukazać specyfikę przypadku. Każde
dziecko, u którego podejrzewa się nałóg korzystania z Internetu powinno
zostać profesjonalnie zdiagnozowane przez psychologa szkolnego. Czasem
warto w tym zakresie skorzystać z pomocy Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
Dziecku w trakcie wsparcia należy zapewnić komfort psychiczny - o jego
sytuacji i specyfice uwarunkowań osobistych muszą zostać powiadomieni
wszyscy uczący go i oceniający nauczyciele.
O ile nie wiedzą o problemie swojego dziecka, niezbędne jest
powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i omówienie
z nimi wspólnych rozwiązań. Tylko synergiczne współdziałanie rodziców
i szkoły może zagwarantować powodzenie podejmowanych działań
wspierających dziecko.
Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy dziecka, należy im w rozmowie
zwrócić uwagę na negatywne aspekty nadmiernego korzystania z zasobów
Internetu oraz zaapelować o codzienne wsparcie dla dziecka dotkniętego
problemem, a także o informowanie wychowawcy w przypadku
wystąpienia kolejnych przypadków u innych dzieci.
W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego
uzależnienia od korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać
skierowane przez szkołę, w bliskiej współpracy z rodzicami, do placówki
specjalistycznej oferującej program terapeutyczny z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom. W części przypadków może się okazać
konieczna diagnoza
i terapia lekarska.

10. Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online
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Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
W przypadku wystąpienia incydentów zagrożenia bezpieczeństwa
cyfrowego pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia go osobie
odpowiedzialnej za infrastrukturę cyfrową szkoły oraz dyrekcji. Kluczowe
znaczenie ma zebranie i zabezpieczenie przez specjalistę dowodów
w formie elektronicznej.
Szczegółowy opis procedur reagowania na wystąpienie w szkole
różnorodnych Opis okoliczności, zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego
powinien zostać zawarty w dokumencie, „polityka bezpieczeństwa
cyfrowego” danej szkoły stanowiącej element Szkolnego zabezpieczenie
Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa Cyfrowego. W części przypadków szkoła
poradzi sobie we własnym zakresie, w niektórych konieczne będzie
skorzystanie z zewnętrznego wsparcia wyspecjalizowanych firm.
Identyfikację sprawców ataku należy pozostawić specjalistom –
informatykom. W sytuacji, gdy incydent spowodował szkole straty
materialne lub wiązał się z utratą danych należy powiadomić Policję, aby
podjęła działania na rzecz zidentyfikowania sprawcy.
Jeśli sprawcami incydentu są uczniowie danej szkoły, o zaistniałej sytuacji
należy powiadomić ich rodziców, zaś wobec nich podjąć działania
wychowawcze. Jeżeli skutki ataku mają dotkliwy charakter, doprowadziły
do zniszczenia mienia lub utraty istotnych danych (np. gromadzonych w e11
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dzienniku szkoły), należy taki przypadek zgłosić na Policję.
O incydencie należy powiadomić społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli,
rodziców) i zaprezentować podjęte sprawnie działania, tak przywracające
działanie aplikacji i sieci komputerowej w szkole, jak i wychowawczoedukacyjne wobec dzieci.
W przypadku wystąpienia strat materialnych oraz utraty danych
(szczególnie danych wrażliwych) należy zgłosić incydent na Policji.
W przypadkach zaawansowanych awarii (np. wywołanych przez trojany)
lub strat (np. utrata danych z e-dziennika) konieczne jest skorzystanie
z zewnętrznego wsparcia eksperckiego, kontakt z serwisem twórcy
oprogramowania lub zamówienie usługi w wyspecjalizowanej firmie.
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