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Procedura postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia 
o cyberprzemocy (zamieszczeniu obraźłiwych komentarzy, 

ośmieszających zdjęć, wysyłaniu wulgarnych wiadomości, gróźb, 
podszywaniu się pod innych, włamaniu się na cudze konto).

Podstawa prawna:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 47., z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta 
przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. 
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.),

2) Konwencja o Prawach Dziecka A rt.8., Art. 16., Art. 19. przyjęta przez 
Zgrom adzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
(Dz.U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526.),

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Art.23., Art.24., 
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

4) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 190., Art. 191., Art. 
212..Art.216., Art. 267., (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.),

5) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Art. 107., Art. 141. 
(Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).

6) Rozporządzenie Ministra i Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -  
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 
2017, poz. 1591 )

Procedura postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia o cyberprzemocy:

1. Nauczyciel rozmawia z poszkodowanym uczniem, udziela mu wsparcia, ocenia 
natężenie problemu i stan psychiczny ucznia, ustala okoliczności zdarzenia.

2. Nauczyciel zabezpiecza dowody (treści wiadomości, zdjęcia, adresy stron www).
3. Nauczyciel rozmawia ze sprawcą, stara się wyłonić przyczynę i nakłonić ucznia 

do usunięcia szkód oraz do zmiany postępowania.
4. Nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych sprawcy o zaistniałej 

sytuacji i występuje z prośbą o zwiększenie kontroli nad korzystaniem przez 
dziecko z Internetu.

5. Nauczyciel sporządza notatkę w dzienniku elektronicznym z zaistniałej sytuacji.
6. Nauczyciel powiadam ia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, gdy akty 

cyberprzemocy się powtarzają.
7. Pedagog szkolny przeprowadza ze sprawcą rozmowę dyscyplinującą.
8. Pedagog szkolny sporządza notatkę dotyczącą całego zdarzenia, którą umieszcza 

w swojej dokumentacji.
9. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy uczeń nie zmienia 

swojego postępowania.
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