Cyberprzemoc1 - procedury postępowania w przypadku wystąpienia
w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego
1. Nauczyciel po przyjęciu zgłoszenia ocenia, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona
cyberprzemocy.
2. Nauczyciel ustala okoliczności/charakter zdarzenia, zachowując daleko posuniętą
dyskrecję i profesjonalną reakcję, zabezpiecza dowody identyfikujące sprawcę (np.
zrobić kopię materiałów, print screen, zanotować datę i czas otrzymania materiałów,
dane nadawcy, adresy stron www, historię połączeń, etc.). , poucza sprawców
zdarzenia, unika działań wtórnie stygmatyzujących).
3. Nauczyciel wzywa sprawców do dyrekcji szkoły (dowody, okoliczności zdarzenia,
konsekwencje).
4. Nauczyciel kontaktuje się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci
kompromitujących lub krzywdzących materiałów.
5. W szczególnych/koniecznych przypadkach Dyrektor szkoły zgłasza incydent na
Policję lub do sądu rodzinnego (współpraca z placówkami specjalistycznymi).
Bezwzględnie należy zgłosić Policji rozpowszechnianie nagich zdjęć osób poniżej
18 roku życia (art. 202 par. 3 KK) oraz wszelkie inne sytuacje, w których zostało
naruszone prawo (np. groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści itp).
6. Nauczyciel podejmuje działania w porozumieniu z rodzicami/opiekunami sprawców.
Udziela także informacji o innych instytucjach, gdzie można szukać pomocy, np.:
*Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 , *800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka, *800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpieczeństwa dzieci - www.800100100.pl , *Dyżurnet.pl - to zespół ekspertów Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych
treści w Internecie: dyzurnet@dyzurnet.pl / tel. 801 615 005

7. Ofiary zdarzenia należy otoczyć wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno –
pedagogiczną (m.in. podczas rozmowy na temat identyfikacji potencjalnego sprawcy).
8. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze wobec świadków.
9. Po zakończeniu procedury nauczyciel monitoruje sytuację, dba o bezpieczeństwo osób
zaangażowanych w problem.
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Do cyberprzemocy zaliczamy między innymi następujące zagrożenia:
- rozpowszechnianie treści zawierających przemoc, niezgodnych z prawem(np. rasizm), niezgodnych z prawdą,
zachęcających do autoagresji (np. samobójstwa, sekty, samookaleczenia, anoreksja)
- nieadekwatna reklama i działania marketingowe skierowane do dzieci i młodzieży,
- naruszanie praw autorskich,
- kradzież tożsamości (np. nazwy użytkownika, hasła)
- oszustwa internetowe,
- włamania na konta bankowe,
- uwodzenie dzieci za pośrednictwem Internetu,
- ujawnianie prywatnych informacji i pozyskiwanie danych z profili internetowych.

