Procedury reagowania w przypadku wystąpienia
w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży
cyberprzemocą.
I W przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest sprawcą cyberprzemocy
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 informuje ich o problemach.Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w
obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę. W przypadku potwierdzenia
informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,
rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do
specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach cyberprzemocy ich
dziecka, pedagog szkolny 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), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
II W przypadku uzyskania informacji, że wobec ucznia stosowana jest
cyberprzemoc, 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 informuje ich o problemie.
Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców
przeprowadza rozmowę.
4. Uczeń zostaje objęty wsparciem i pomocą pedagogiczną.

Polecane :
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111, https://11611.pl/
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci - 800 100

100, https://800100100.pl/
Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet.pl, dyzurnet@dyzurnet.pl, 810 615 005.

Podstawy prawne:
Statut Szkoły, Kodeks Karny

Procedury postępowania w przypadku nadmiernego korzystania przez ucznia
z Internetu.
W sytuacji ujawnienia przypadku nadmiernego przez ucznia korzystania z
internetu , nauczyciel podejmuje następujące kroki :
1. Przekazuje informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców(opiekunów prawnych) ucznia i informuje
ich o problemach dziecka.
4. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców
przeprowadza rozmowę. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje
ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować
rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego udział w
programie terapeutycznym.
5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach uzależnienia dziecka,
Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny .

Wsparcie rodziców:
 heplline.org.pl, nr telefonu 800 100 100
 konsultacja w poradni psychologiczno- pedagogicznej

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 11 stycznia 2017r.-Prawo oświatowe

Procedura postępowania w przypadku naruszenia przez ucznia prywatności
,nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub
wizerunku kolegów i pracowników szkoły.
W sytuacji ujawnienia przypadku naruszenia przez ucznia prywatności ,
nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych
lub wizerunku innych osób na terenie szkoły , nauczyciel podejmuje następujące
kroki :
1. Nauczyciel informatyk lub wychowawca zabezpiecza w formie elektronicznej
dowody działalności ucznia..
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca klasy wzywa rodziców(prawnych opiekunów) ucznia.
4. Pedagog szkolny lub wychowawca w ramach działań
profilaktyczno-wychowawczych dąży do rozwiązania problemu.
5. Pedagog szkolny lub wychowawca w ramach działań
profilaktyczno-wychowawczych otacza wsparciem uczniów, których sprawa dotyczy.
6. Rodzic decyduje o powiadomieniu Policji.

Podstawy prawne:
Kodeks Karny (art.190a par.2)
Statut Szkoły

Procedura postępowania w przypadku nawiązywania przez ucznia niebezpiecznych
kontaktów w internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią.

W sytuacji ujawnienia przypadku nawiązywania przez ucznia niebezpiecznych
kontaktów w internecie , nauczyciel podejmuje następujące kroki :
1. Nauczyciel informatyk lub wychowawca zabezpiecza w formie elektronicznej
dowody działalności ucznia.
2.

Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły bezzwłocznie powiadamia Rodziców ucznia i Policję.

Polecane :
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111, https://11611.pl/
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci - 800 100
100, https://800100100.pl/
Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet.pl, dyzurnet@dyzurnet.pl, 810 615 005.

Podstawy prawne:
Kodeks Karny, art. 200, 200a par 1 i 2, art. 286 par.1

Procedura postępowania -seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna
jako źródło dochodu osób nieletnich.

W sytuacji ujawnienia przypadku prowokacyjnego zachowania ucznia i
aktywność seksualnej w sieci , nauczyciel podejmuje następujące kroki :
1. Nauczyciel informatyk lub wychowawca zabezpiecza w formie elektronicznej
dowody działalności ucznia.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz
rodziców ucznia .
3. Pedagog szkolny i wychowawca klasy podejmują działania wychowawcze.
4. Dyrektor szkoły, w przypadku ujawnienia publikacji i upowszechnienia pornografii
dziecięcej przez ucznia , powiadamia o tym zdarzeniu Policję lub Sąd Rodzinny.

Podstawy prawne:
Kodeks Karny (art. 191a i 202)

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa technicznego.sieci
,komputerów i zasobów internetowych w szkole.

W sytuacji pojawienia się zagrożenia bezpieczeństwa
technicznego.sieci ,komputerów i zasobów internetowych w szkole , nauczyciel
podejmuje następujące kroki :
1. Nauczyciel informuje o fakcie dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły zgłasza fakt osobie odpowiedzialnej za infrastrukturę cyfrową
szkoły.
3. W przypadku gdy sprawcą incydentu jest uczeń, pedagog szkolny i wychowawcy
podejmują działania wychowawczo-edukacyjne.
4. Wychowawca klasy wzywa rodziców(prawnych opiekunów) ucznia.
5. W przypadku wystąpienia strat materialnych i utraty danych (szczególnie danych
wrażliwych ) dyrektor szkoły zawiadamia Policję.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe
Statut Szkoły

