
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH,
ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH

1. Cele procedur
2.Podstawa prawna.
3.Strategie działań.
4.Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych.
5.Strategie działań interwencyjnych.

Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

I. Podstawa prawna.
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. z1982 r. Nr 35, poz.228 ze zmianami –tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr11, poz.109)
oraz przepisy wykonawcze w związku z tą ustawą.
2.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami).
3.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124).
4.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zmianami).
5.Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w 
sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji 
przestępczości nieletnich.
6.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
z pozn. zmianami).
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności  wychowawczej  i  zapobiegawczej  wśród dzieci  i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

III. Strategie działań

1. Wychowawcze.

1. Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem
2. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem,
3. Rozmowa wychowawcy z rodzicami,
4. Ostrzeżenie, upomnienie wychowawcy klasy,
5. Nagana wychowawcy klasy,
6. Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym,
7. Rozmowa ucznia z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły,
8. Rozmowa ucznia z podmiotami jw.w pkt.6 i 7 w obecności rodziców ucznia,



9. Kary przewidziane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2. Zapobiegawcze.

1.Pogadanki na godzinach wychowawczych,
2.Prelekcje pedagoga szkolnego,
3.Prelekcje pielęgniarki szkolnej,
4.Organizowanie spotkań ze specjalistami (policja, terapeuta, psycholog),
5.Indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy, pedagogiem,
6.Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna,  edukacja  prozdrowotna,  promocja  zdrowia
psychicznego i zdrowego trybu życia.
7.Rozwijanie  aktywności  szkolnej  i  pozaszkolnej,  zainteresowań  i  umiejętności
psychospołecznych, sprawności fizycznej, organizowanie zajęć promujących zdrowie.
8.Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów,
9.Utrzymywanie współpracy z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów
uczniów które mogłyby prowadzić do uzależnienia.

3.  Interwencyjne.

W sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja skierowana na pomoc uczniowi
i  rodzinie.  Decyzje  o  podjęciu  stosownych  działań  interwencyjnych  podejmuje  dyrektor
szkoły w konsultacji z wychowawcą ucznia, pedagogiem i psychologiem.

PROCEDURY INTERWENCYJNE

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia  inne  zachowania  świadczące  o  demoralizacji  nauczyciel  powinien  podjąć
następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im

uzyskaną  informację.  Przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami  oraz  z  uczniem,  w  ich
obecności.  W przypadku potwierdzenia informacji,  zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego  postępowania,  rodziców zaś  bezwzględnie  do  szczególnego  nadzoru  nad
dzieckiem.  W toku interwencji  może zaproponować rodzicom skierowanie  dziecka  do
specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4.  Jeżeli  rodzice  odmawiają  współpracy  lub  nie  stawiają  się  do  szkoły,  a  nadal  z
wiarygodnych  źródeł  napływają  informacje  o  przejawach  demoralizacji  ich  dziecka,
dyrektor  szkoły  pisemnie  powiadamia  o  zaistniałej  sytuacji  sąd  rodzinny  lub  policję
(specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych  (rozmowa  z  rodzicami,  ostrzeżenie  ucznia,  spotkania  z  pedagogiem,
psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji
tych instytucji. 



6.  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 postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia

pomocy medycznej. 
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje

do  niezwłocznego  odebrania  ucznia  ze  szkoły.  Gdy  rodzice/opiekunowie  odmówią
odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby
zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz,
po  ustaleniu  aktualnego  stanu  zdrowia  ucznia  i  w  porozumieniu  z  dyrektorem
szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły,  a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia
do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas
niezbędny  do  wytrzeźwienia  (maksymalnie  do  24  godzin).  O  fakcie  umieszczenia
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się
pod  wpływem  alkoholu  lub  narkotyków  na  terenie  szkoły,  to  dyrektor  szkoły  ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

8.  Spożywanie  alkoholu  na  terenie  szkoły  przez  ucznia,  który  ukończył  17  lat  stanowi
wykroczenie z art. 43ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

III.   W  przypadku,  gdy  nauczyciel  znajduje  na  terenie  szkoły  substancję
przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób  niepowołanych  oraz  ewentualnym  jej  zniszczeniem  do  czasu  przyjazdu  policji,
próbuje  (o  ile  to  jest  możliwe  w  zakresie  działań  pedagogicznych)  ustalić,  do  kogo
znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję. 
3.  Po  przyjeździe  policji  niezwłocznie  przekazuje  zabezpieczoną  substancję  i  przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 



IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1.  Nauczyciel  w obecności  innej  osoby (wychowawca,  pedagog,  dyrektor  itp.)  ma prawo
żądać,  aby  uczeń  przekazał  mu  tę  substancję,  pokazał  zawartość  torby  szkolnej  oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich
związku  z  poszukiwaną  substancją.  Nauczyciel  nie  ma  prawa  samodzielnie  wykonać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie
dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i
wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i
przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję  i  zabiera ją do
ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany  jest  bezzwłocznie  przekazać  ją  do  jednostki  policji.  Wcześniej  próbuje
ustalić,  w  jaki  sposób  i  od  kogo  uczeń  nabył  substancję.  Całe  zdarzenie  nauczyciel
dokumentuje,  sporządzając  możliwie  dokładną  notatkę  z  ustaleń  wraz  ze  swoimi
spostrzeżeniami. 

UWAGA:

                Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomani – w Polsce
karalne jest :

 Posiadanie  każdej  ilości  środków  odurzających  lub  substancji
psychotropowych;

 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
 Udzielanie  innej  osobie,  ułatwienie  lub  umożliwienie  ich  użycia  oraz  do

nakłanianie do użycia;
 Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym, jeśli sprawca jest uczeń,
który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

Z  przestępstwem  mamy do  czynienia  jeżeli  któryś  z  wymienionych  czynów  popełni
uczeń, po ukończeniu 17 lat. 6 czerwca 1997r. 

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 Upn i art. 304
Kpk).

V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
− niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 
− ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 



− przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi
szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

− powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 
− niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie
jest nikomu znana, 

−  zabezpieczenie  ewentualnych  dowodów  przestępstwa  lub  przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na
terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

       pochodzący z kradzieży).

VI. Postępowanie wobec agresywnego ucznia

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów,
jest zobowiązany do:

 Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację: 
  odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,
  w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę), 
 udziela pomocy ofierze agresji i zabezpiecza pozostałych uczniów. 

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu,
uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje wychowawcę i pedagoga
szkolnego.
 3.  Wychowawca  informuje  rodziców ucznia  o  jego  agresywnym  zachowaniu,  zwracając
uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem. 
4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika bądź
też naganę wychowawcy klasy. 
5.  W  przypadku  konieczności  zdyscyplinowania  wyjątkowo  agresywnego  ucznia  bądź
nagminnie  przejawiającego  zachowania  agresywne  poinformowana  zostaje  policja  w  celu
podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.
 6. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o
zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:

 przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem),  pogłębiając wiedzę na
temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, 

  na  prośbę  wychowawcy  rozmowę  przeprowadza  pedagog  szkolny  (w  obecności
rodziców),  analizując  przyczyny  zaburzonego  zachowania  ucznia,  pomagając
rodzicom w doborze metod wychowawczych, 

 brak zmiany w zachowaniu ucznia powoduje przeprowadzenie z nim rozmowy przez
pedagoga szkolnego w obecności rodziców, 

 pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy z uczniem i rodzicem, którą podpisuje
zarówno uczeń jaki i rodzic. 

7. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia,
zaczepianie  itp.),  wychowawca  wskazuje  rodzicom  potrzebę  przeprowadzenia
specjalistycznych  badań  psychologicznych,  w  celu  otrzymania  dalszych  wskazówek
dotyczących prowadzenia ucznia. 
8. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor
szkoły  w  porozumieniu  z  pedagogiem  i  wychowawcą  ucznia  kieruje  wniosek  do  Sądu
Rejonowego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.



VII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 
− udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia

poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 
− niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 
− powiadomienie rodziców ucznia, 
−  niezwłoczne  wezwanie  policji  w  przypadku,  kiedy  istnieje  konieczność

profesjonalnego  zabezpieczenia  śladów  przestępstwa,  ustalenia  okoliczności  i
ewentualnych świadków zdarzenia. 

 VIII.  W przypadku znalezienia  na  terenie  szkoły  broni,  materiałów  wybuchowych,
innych  niebezpiecznych  substancji  lub  przedmiotów  należy  zapewnić  bezpieczeństwo
przebywającym na terenie  szkoły  osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do
tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

IX. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia
na terenie szkoły. 

Każdy  pracownik  VIII  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  
w  Katowicach  ma  obowiązek  zareagowania  na  jakikolwiek  sygnał  o  ryzyku  zachowania
autodestrukcyjnego u ucznia. 

W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął
próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora
szkoły. 

1. Postępowanie  w  przypadku  stwierdzenia  występowania  u  ucznia  czynników
wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

O  wysokim  ryzyku  zachowań  samobójczych  świadczyć  może  wystąpienie
przynajmniej jednego z poniższych czynników:

  mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei, 

 mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub
testamentu, 

 pozbywanie się osobistych i cennych przedmiotów, 

 unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,

  zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność, 

 przejawianie  dużych  zmian  charakteru,  nastroju,  występowanie  nietypowych
zachowań dla danego ucznia, 



 przejawianie  innych  zachowań  ryzykownych:  okaleczanie  się,  zażywanie
narkotyków, spożywanie alkoholu, 

 przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp., 

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych, 

 fascynacja  znanymi  osobami  (np.  gwiazdami  popkultury),  które  popełniły
samobójstwo.

 Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca I pedagog  szkolny podejmują
odpowiednie działania interwencyjne: 

 jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia, 

 przeprowadzają  analizę  sytuacji  szkolnej  i  rodzinnej  ucznia  w  celu  wstępnego
ustalenia  przyczyn,  kontaktują  się z rodzicami  w celu ustalenia  przyczyn  zmian w
zachowaniu ucznia, 

 przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły,

  ustalają  z  rodzicami  zasady  wzajemnych  kontaktów,  proponują  objęcie  ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i poza nią. 

2. Postępowanie  w przypadku powzięcia  informacji,  że  uczeń  zamierza  popełnić
samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

Po  zdiagnozowaniu  sytuacji  zagrożenia  wychowawca,  pedagog  szkolny/psycholog
szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania: 

 nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne
miejsce, 

 informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców oraz przekazują dziecko pod
opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja
domowa ucznia informują odpowiednie instytucje,

  jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora
o zamiarach ucznia.

3. Postępowanie  w  przypadku  powzięcia  informacji,  że  uczeń  podjął  próbę
samobójczą. 

Po  powzięciu  informacji,  że  uczeń  podjął  próbę  samobójczą  dyrektor  szkoły,
wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania: 



 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik)
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego, 

 wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu, 

 dyrektor  szkoły,  pedagog  szkolny  lub  wychowawca  dokonują  oceny  sytuacji  i
przeprowadzają  rozmowę  wspierająca  z  rodzicami  oraz  przekazują  informacje
dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  jeśli  próba  samobójcza  ma  miejsce  w domu,  a  rodzic  poinformował  o  zajściu
szkołę, dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje
dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy
w  celu  podjęcia  wspólnych  działań  oraz  obserwacji  zachowania  ucznia  po  jego
powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli,

  pedagog/psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie
uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują
rodzicom  informacje  o  możliwościach  uzyskania  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej poza szkołą,

  w przypadku śmierci  ucznia  w wyniku samobójstwa dyrektor  szkoły informuje
organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji,  pedagog szkolny oraz
wychowawcy  udzielają  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  innym  uczniom
szkoły (przede wszystkim grupie klasowej). 

4. Postępowanie  w  przypadku  powrotu  ucznia  do  szkoły  po  powziętej  próbie
samobójczej lub dłuższym pobycie w szpitalu (zaburzenia psychiczne). 

 Warunkiem  powrotu  do  szkoły  (po  powziętej  próbie  samobójczej  lub  dłuższym
pobycie  w  szpitalu  w  związku  z  wszelkiego  rodzaju  zaburzeniami
psychicznymi/emocjonalnymi) jest dostarczenie informacji/zaświadczenia od lekarza
psychiatry o braku przeciwwskazań do uczenia się dziecka na terenie szkoły w grupie
klasowej. 

  Pedagog  i wychowawca otaczają opieką ucznia poprzez udzielenie wsparcia w
postaci  rozmów,  spotkań,  kontaktu  z  rodzicami.  W  miarę  konieczności  wskazują
miejsca w których jest możliwe skorzystanie z terapii i fachowej opieki specjalistów.

  W przypadku  zaistnienia  przesłanek  mogących  świadczyć  o  pogorszeniu  stanu
zdrowia  rodzic  po  uzyskaniu  takiej  informacji  ze  szkoły,  ma  obowiązek  odebrać
dziecko ze szkoły (lub z Internatu) i udać się do odpowiedniego specjalisty. 



 Przy  każdej  kolejnej  interwencji  szkoła  wymaga  od  rodzica  przedstawienia
zaświadczenia  od  lekarza  o  braku  przeciwwskazań  do  kontynuowania  nauki  w
placówce.

X.  Procedura reagowania na cyberprzemoc.

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te, to głównie Internet oraz telefony
komórkowe.  Podstawowe  formy  zjawiska  to  nękanie,  straszenie,  szantażowanie  z
użyciem  sieci,  publikowanie  lub  rozsyłanie  ośmieszających,  kompromitujących
informacji,  zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś
wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są
głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy
społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS..

Ujawnienie  przypadku  cyberprzemocy. Informacja  o  tym,  że  w  szkole  miała
miejsce cyberprzemoc może pochodzić z z różnych źródeł.  Osobą zgłaszającą fakt
prześladowania  może  być  poszkodowany  uczeń,  jego  rodzice,  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. 

A. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów
elektronicznych  powinny  zostać  właściwie  zbadane,  zarejestrowane  i
udokumentowane. 

1.  Osoba,  która,  jako  pierwsza  otrzyma  informację  o  cyberprzemocy,  ma
obowiązek  poinformowania  poszkodowanego  o  konieczności  i  sposobach
zabezpieczania dowodów (wskazówki poniżej) 

2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien
przekazać  informację  wychowawcy  klasy,  który  informuje  o  fakcie  pedagoga



szkolnego i  dyrektora.  3.  Pedagog szkolny i  dyrektor  wspólnie  z wychowawcą
powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.

 4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych
świadków. 5. W procedurze interwencyjnej, szczególnie na etapie zabezpieczania
dowodów i  ustalania  tożsamości  sprawcy cyberprzemocy przewiduje się  udział
nauczyciela informatyki.

B. Zabezpieczenie dowodów 

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. 

 

        C. 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. 

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. 

Jak zarejestrować dowody cyberprzemocy? Porady dla ofiary przemocy: 

•  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. 

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

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy
jest  znany  i  jest  on  uczniem  szkoły,  pedagog  szkolny  pełniący  w  szkole  rolę
koordynatora  działań  wychowawczych  wobec  uczniów  wymagających  szczególnej
uwagi, 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; 

• w niektórych przypadkach wspólnie z rodzicami można opracować kontrakt dla
dziecka, określający zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz
konsekwencje nieprzestrzegania  przyjętych  wymagań i  terminy realizacji  zadań
zawartych w umowie.

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.

 • w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi
(za  zgodą  rodziców)  skierowanie  do  specjalistycznej  placówki  i  udział  w
programie terapeutycznym. 

 Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 

 Cyberprzemoc podlega sankcjom określonym w Statucie Szkoły. Szkoła stosuje
konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy. 

Metody współpracy szkoły z policją 
W  ramach  długofalowej  pracy,  szkoła  i  policja  utrzymują  stałą,  bieżącą  współpracę  w
zakresie profilaktyki zagrożeń. 
Koordynatorami  współpracy powinni  być:  pedagog szkolny oraz  specjalista  ds.  nieletnich
właściwej jednostki policji. 
Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się
szkoła/placówka.  Pracownicy  szkoły  wyznaczeni  do  współpracy  z  policją,  specjaliści  ds.
nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na
bieżąco  wymieniać  informacje  i  rozwiązywać  problemy  związane  z  bezpieczeństwem  i
dobrem uczniów.




