PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY

1. Osoba, która posiada wiedzę o zaistnieniu cyberprzemocy wśród społeczności
uczniowskiej informuje dyrektora szkoły i pedagoga oraz zabezpiecza dowody, które
później przekazuje pedagogowi szkolnemu.
2. Pedagog, przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy i udziela jej wsparcia oraz
dokonuje analizy zdarzenia:


ustala okoliczności zdarzenia ( rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie
sprawcy, świadków zdarzenia),



zabezpiecza dowody ( o ile nie zostały zabezpieczone wcześniej),



udziela porady, jak poszkodowany powinien się zachować, aby nie doprowadzić do
eskalacji prześladowania.

3. Pedagog powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia
o zdarzeniu i działaniach szkoły udzielając porady dotyczącej:


zmiany danych kontaktowych ( zmiany adresu e- mail, numeru telefonu itp.),



ustawienia komunikatora tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się
z dzieckiem połączyć,



zabezpieczenia dowodów,



przerwania aktu cyberprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu.

4. Pedagog informuje wychowawcę klasy o zdarzeniu.
5. Wychowawca monitoruje sytuację poszkodowanego ucznia.
6. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, pedagog podejmuje kroki w celu usunięcia
z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów.
7. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić,
dyrektor podejmuje decyzję w sprawie kontaktu z Policją.
8. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny
podejmuje następujące działania:


przeprowadza rozmowę z uczniem-sprawcą cyberprzemocy o jego zachowaniu,



zobowiązuje do zaprzestania takiego postępowania i podjęcia działań mających na
celu usunięcie materiałów z sieci,



powiadamia rodziców sprawcy, wzywając ich do szkoły,



przeprowadza rozmowę z rodzicami i omawia z nimi zachowanie dziecka, informując
o możliwych konsekwencjach stosowania cyberprzemocy,
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informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.

9. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny lub policję o sprawie w sytuacji
gdy:


rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do
szkoły,



sprawca nie zaniechał dotychczasowego postępowania,



szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich
zastosowanie
nie
przyniosło
pożądanych
rezultatów.

10. Dyrektor zgłasza na policję poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające
z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie
nielegalnych treści itp.).
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