PROCEDURY REAGOWANIA NA CYBERPRZEMOC
I. Postanowienia ogólne
1. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej zasady
korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych.
2. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli i innych pracowników
szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy
3. Z niniejszymi procedurami zapoznawani są uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice
(opiekunowie). O obowiązujących procedurach w przypadku cyberprzemocy wychowawcy
informują rodziców (opiekunów) na spotkaniach z rodzicami oraz uczniów podczas godzin
wychowawczych. Rodzice dokumentują fakt zapoznania się z procedurami

poprzez złożenie

oświadczeń i podpisów w dokumentacji szkoły.
4. Poniższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły, bibliotece szkolnej
oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.
II. Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań placówki
oświatowej. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole konkretnych
działań interwencyjnych.
1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy
Osobami, które mogą zgłosić o podejrzeniu lub zaistnieniu cyberprzemocy mogą być:
poszkodowany

uczeń

(ofiara),

jego

rodzice

(opiekunowie),

inni

uczniowie,

świadkowie zdarzenia, nauczyciele.
2. Ustalenie okoliczności zdarzenia
W szkole zgłaszanie wypadków cyberprzemocy odbywa się według następującej zasady:
- uczeń - ofiara lub świadek cyberprzemocy informuje wychowawcę klasy lub w wypadku jego
nieobecności pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły o wystąpieniu takiego zjawiska,
- jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać
informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora,
- pedagog szkolny i dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy powinni dokonać analizy
zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.
-

do

szkoły

należy

ustalenie

okoliczności

zdarzenia

i

ewentualnych

świadków, przeprowadzenie rozmów z ofiarą, świadkami i sprawcami incydentu.
Ważne, aby nie konfrontować sprawcy cyberprzemocy z ofiarą!

- powiadomić o tym fakcie rodziców ofiary i sprawcy. Jeśli rodzice sprawcy powtarzających
się aktów przemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, wówczas zostaje
zawiadomiony Sąd Rodzinny.
- jeśli zostanie udowodniona wina sprawcy, należy wyciągnąć względem niego konsekwencje.
Jeśli doszło do złamania lub naruszenia prawa, należy powiadomić o tym fakcie policję.
- przypadek pomocy winien zostać zarejestrowany i udokumentowany przez wychowawcę lub
pedagoga szkolnego
- nauczyciel zajęć komputerowych w miarę możliwości zabezpiecza dowody i
ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

