
 Procedura postępowania szkoły w przypadku wystąpienia cyberzagrożeń – dostępu do 

treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych (np. pornografii, treści obrazujących 

przemoc, propagujących działania szkodliwe dla zdrowia i życia, popularyzujących faszyzm, 

łamanie prawa, samobójstwa, samookaleczenia, narkotyki, dotyczących werbowania do 

organizacji nielegalnych   i terrorystycznych) 

 

 Wszelkie sytuacje w których istnieje potwierdzenie wystąpienia różnego rodzaju cyberzagrożenia 

wobec uczniów przebywających w placówce SOSW w Zukowie , takich jak np.: dostęp do treści 

szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych (np. pornografii, treści obrazujących przemoc, 

propagujących działania szkodliwe dla zdrowia i życia, popularyzujących faszyzm, łamanie prawa, 

samobójstwa, samookaleczenia, narkotyki, dotyczących werbowania do organizacji nielegalnych  i 

terrorystycznych), należy niezwłocznie zgłaszać do Dyrektora/ Wicedyrektora placówki 

 

Dyrektor/ Wicedyrektor 

1) ściśle współpracuje z rodzicami ucznia, 

2) z pomocą rodziców zabezpiecza szkodliwe treści w formie dowodów elektronicznych –                         

w razie konieczności zabezpiecz treści z pomocą przedstawiciela szkoły, który posiada 

odpowiednie kompetencje techniczne, 

Jeżeli treści można powiązać bezpośrednio z uczniami, rozwiązanie problemu leży po stronie szkoły. 

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest poinformowanie rodziców o danym zdarzeniu i roli uczniów                      

w tym zdarzeniu. Jeżeli treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami szkoły – należy 

poinformować policję (numery alarmowe to 112 lub 997) oraz serwis www.dyzurnet.pl. 

 

3) w pierwszej kolejności otocza uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną – ofiary oraz 

świadków (decyzję o udzieleniu specjalistycznej opieki psychologicznej ofiarom zdarzenia 

podejmuje się  w porozumieniu z rodzicami ucznia), 

4) ustala okoliczności uzyskania szkodliwych treści, dbając o komfort psychiczny uczniów oraz 

poszanowanie ich poufności oraz podmiotowości (takie zdarzenie może mieć bardzo silny 

wpływ na ich psychikę); określa, sposób w jaki doszło do incydentu (m.in. czy nie było to 

spowodowane udziałem w rekrutacji do danej sekty lub innej niebezpiecznej grupy, 

kontaktem z handlarzami narkotyków), 

5) uzgadnia  z rodzicami uczniów formy działania oraz udzielania wsparcia, 

6) podejmuje działania edukacyjne i wychowawcze – zwłaszcza wówczas, gdy informacje                         

o incydencie dotrą do środowiska ucznia (klasa, szkoła), 

7) jeśli naruszone zostało prawo, niezwłocznie powiadamia policję, np. jeśli rozpowszechniano 

materiały pornograficzne z udziałem nieletniego lub podejmowano próby uwiedzenia 

małoletniego (do 15 lat ) przez osobę dorosłą (w porozumieniu z rodzicami ofiary) 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 344), 

 art. 200 § 1–5, art. 200a, art. 200b, art. 202 § 1–4b, art. 256, art. 257 oraz art. 190 § 1–2, art. 

190a § 1–3, art. 212 § 1–2, art. 256, art. 267 § 1–4, art. 268a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.). 

http://www.dyzurnet.pl/

