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1. Za cyberprzemoc uważa się wszelkie formy przemocy z użyciem mediów elektronicznych,
głównie Internetu i telefonów komórkowych.

2.  Ujawnienie  zjawiska  cyberprzemocy  wymaga  podjęcia  w  Szkole  konkretnych  działań
interwencyjnych.

3.  Każda  osoba,  która  podejrzewa  lub  ma  pewność  o  zaistnieniu  cyberprzemocy  ma
obowiązek  zgłosić  ten  fakt  wychowawcy  klasy  lub  pedagogowi  szkolnemu,  ewentualnie
innemu nauczycielowi, który ma obowiązek zgłosić sprawę pedagogowi szkolnemu.

4.  Pedagog i dyrektor  Szkoły wraz z wychowawcą ofiary lub/i  sprawcy dokonują analizy
zdarzenia i planują dalsze postępowanie:

- ustalenie okoliczności zdarzenia, jego przyczyn i skutków,

- ustalenie sprawcy (jeżeli jest on nieznany),

- przeprowadzenie rozmów z ofiarą, sprawcą i świadkami,

- zabezpieczenie dowodów (w miarę możliwości).

5.  Rozmowy  z  ofiarą,  sprawcą  i  świadkami  prowadzone  są  w  sposób  dyskretny,
z  zapewnieniem poczucia  bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zdarzenia.  Mają one na
celu  wyjaśnienie  przyczyn  i  skutków  zaistniałej  sytuacji,  a  w  przypadku  sprawcy
cyberprzemocy także uświadomienie odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny.

6. Sprawca cyberprzemocy ponosi karę, zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.

7. W razie konieczności specjalistycznej pomocy ofierze lub sprawcy cyberprzemocy, uczeń
będzie skierowany do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

8. O sytuacji stosowania cyberprzemocy powiadamiani są rodzice uczniów, zarówno ofiary,
jak i sprawcy.

9. Rodzice ofiary cyberprzemocy podejmują decyzję o zgłoszeniu sprawy na Policję lub do
Sądu Rodzinnego.

10.  W  przypadku,  kiedy  nieznany  jest  sprawca  cyberprzemocy,  Szkoła  w  porozumieniu
z rodzicami ofiary, zgłasza sprawę na Policję.

11.  W przypadku,  gdy rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają  współpracy ze Szkołą,
a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, Szkoła powiadamia Sąd Rodzinny.

12. Z przeprowadzonych działań, w tym z rozmów z ofiarą, sprawcą, świadkami i rodzicami
uczniów, sporządza się notatkę służbową.

13.  W  sytuacjach  wystąpienia  cyebrprzemocy  nieobjętych  niniejszą  procedurą,  decyzję
o podjęciu stosownych działań podejmuje Dyrektor Szkoły.


