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W wyniku przeprowadzonej ewaluacji, która dotyczyła: 

1. diagnozy umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologia informatyczną w procesie nauczania,  

 

2. stopnia przestrzegania zasad oceniania, 

3. diagnozy potrzeb etycznych i wybranych wartości, które kierują postepowaniem uczniów, przeprowadzonej na potrzeby opracowania 

jednego programu wychowawczo – profilaktycznego, 

oraz przeprowadzonej w czerwcu 2017r -  Diagnozy zagrożeń w zakresie stosowania środków psychoaktywnych. 

Wybrano następujące priorytety na rok szkolny 2017/2018: 

 

1. Wychowanie do wartości 

2. Zapobieganie cyberprzemocy 

 

1. Wychowanie do wartości 

Przepisy prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
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znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155); 

5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167); 

6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia 

w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 poz. 395 

z późń. zm.).  

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 

 

Proces rozwoju wartości u człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat i ma istotny wpływ na otoczenie, w którym żyje, a w konsekwencji na 

społeczeństwo. Oznacza to, że dziecko od samego początku ma wpływ na swoje otoczenie, ale również samo jest na nie podatne. System wartości człowieka 

budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz bliższe i dalsze środowisko, w którym się otacza.  

Wybierając priorytet /wychowanie do wartości kierowaliśmy się wynikami ewaluacji przeprowadzonej w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017, która 

dotyczyła diagnozy potrzeb etycznych i wybranych wartości, które kierują postepowaniem uczniów. 

Kształtowanie postaw oraz wartości stanowi źródło inspiracji oraz dyrektyw dla dyrekcji szkoły oraz kadry pedagogicznej.  

Według Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59): „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – 

za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu 

uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.   

Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Wychowanie do wartości” ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu 

systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i Polaków. Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu 
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wartości jest fundamentem procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania z tego powodu ich zadaniem 

jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i tłumaczenie czym są i co znaczą poszczególne wartości. Wychowanie do wartości kształtuje orientację 

aksjologiczną młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Sporządzenie pogłębionej analizy 

sytuacji problemowej. 

2. Wyciągnięcie wniosków oraz 

opracowanie działań koniecznych 

do prowadzenie efektywnego 

wychowania do wartości. 

 

 

-analiza wniosków z ewaluacji. - wychowawcy klas  - wrzesień 

2017 r.  

Cała społeczność szkolna 

 

Przykłady: 

 sporządzenie analizy uzyskanych wyników z badania ewaluacyjnego oraz zapoznanie z nimi całej 

społeczności szkolnej – przygotowuje zespół wychowawczo-profilaktyczny 

 Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodziców tworzy propozycję działań wychowawczo-

profilaktycznych, mających na celu wspieranie pozytywnych wartości wyznawanych przez dzieci i młodzież 

szkolną, podjęcie działań interwencyjnych mających na celu zmianę aktualnego, niekorzystnego stanu 

wyznawanych wartości 

1. Szkolenie kadry pedagogicznej  

z tematu wartości oraz metod 

nauczania wychowania  

w wartościach. 

 

- proponowane pozycje książkowe, 

- udział w seminariach oraz 

szkoleniach przybliżających tematykę 

wartości, wartości w edukacji  

i wychowaniu młodych ludzi oraz 

sposobów uczenia podopiecznych. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

rok szkolny  

2017/2018  

Nauczyciele  

i wychowawcy 

 

Przykłady: 

 zapoznanie nauczycieli i prawnych opiekunów uczniów ze statystykami odnoście preferowanych postaw  

i wyznawanych wartości u dzieci na różnych etapach edukacji szkolnej – spotkanie z pedagogiem szkolnym; 

 zapoznanie z książką „Z dzieckiem w świat wartości” autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej, 

która jest obowiązkową pozycją, poradnikiem wskazującym dlaczego trzeba i w jaki sposób uczyć dzieci 

wartości; 

 przeprowadzenie lekcji wychowawczych z tematów: 

o W jaki sposób uczyć dzieci wartości; 
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o Czym są wartości moralne i dlaczego są potrzebne; 

o Jakie wartości warto przekazywać młodzieży i czym każda z nich się wyróżnia – np. szacunek, 

odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, odwaga, samodyscyplina, szczęście, edukacja, 

oddanie, piękno, mądrość. 

 nauczyciele nawiązują współpracę z Fundacją Edukacja z Wartościami. 

 

1. Zwiększenie świadomości  

w temacie wychowania w wartości 

przez rodzinę. Uświadomienie ich 

kluczowego znaczenia w edukacji. 

 

- warsztaty dla dorosłych, 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

- materiały informacyjne, 

- polecane pozycje książkowe. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas 

rok szkolny  

2017/2018 

Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 

Przykłady: 

 działania edukacyjne dla rodziców/ opiekunów uczniów zwiększające ich kompetencje wychowawcze: 

o zorganizowanie spotkania z psychologiem bądź pedagogiem specjalizującym się w tym temacie – 

zaznajomienie zebranych ze znaczenia wartości w życiu człowieka. Wytłumaczenie, że wyznawany 

system wartości oraz preferowane postawy życiowe są bazą do funkcjonowania – to one kształtują 

dziecko i wyznaczają to kim jest i będzie w przyszłości, jak postępuje wobec innych ludzi, jakie ma 

przemyślenia, dążenia, pragnienia itp.  

o informowanie z jakimi konsekwencjami mogą się spotkać, w sytuacji gdy dziecko nie zostanie 

zaznajomione z promowanymi, pozytywnymi wartościami społecznymi; 

 uświadomienie rodzicom/ opiekunom dzieci jak ważną rolę odgrywa ich podejście oraz wyznawane przez 

nich wartości – np. jeśli dziecko widzi jeden typ zachowania jednakże rodzic mówi coś co ma znaczenie 

przeciwne np.: „tak nie wolno robić”, daje dziecku sprzeczne sygnały. W takiej sytuacji trudno spodziewać 

się, że dziecko i młodzież będą przestrzegać ustalonych zasad, kiedy rodzic ich oczekuje jednakże sam nie 

przestrzega. Jedynie jednolity, spójny system zachowania i wyznawanych wartości może przynieść 

oczekiwany skutek – zdania w stylu „mi wolno tak się zachowywać ponieważ jestem starszy”, „zdarzyło mi 

się to tylko raz”, „mi tak wolno” nie są dla młodego człowieka żadnym wytłumaczeniem. Z tego powodu, 
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jeśli chcemy, aby nasz podopieczny respektował przekazywane mu przez nas wartości, sami musimy ich 

przestrzegać, dając tym samym dobry przykład; 

 Wychowawca/ pedagog szklony prowadzi zajęcia w formie dramy edukujące rodziców/ opiekunów uczniów 

na temat znaczenie podejmowanych przez nich działań i wynikających z nich konsekwencji – np. gdy 

podopieczny skłamie należy niezwłocznie z nim porozmawiać i wytłumaczyć dlaczego nie powinien się w tej 

sposób zachowywać, w przeciwnym wypadku brak zachowania może zostać uznany jako ciche 

przyzwolenie na wykazywanie niewłaściwego zachowania. Niestety argumenty typu: „nie wolno tak się 

zachowywać ponieważ ja tak mówię”, nie odniosą zamierzonego rezultatu. Prowadzący zajęcia informuje 

również opiekunów, że gdy na kłamstwie zostanie przyłapane małe dziecko, może to być efektem tzn. 

fantazjowania dziecięcego. Jednak w przypadku nastolatka mamy już pewność, że jest to kłamstwo z 

premedytacją (powody takiego zachowania mogą być również „pozytywne”, tj. ochrona rodziców przed 

przykrymi informacjami, niechęć martwienia ich). Dziecko wychowywane w wartościach ma rozumieć, że w 

życiu powinno się je pielęgnować i według nich żyć nie ze strachu przed karą lub pod presją, ale  

z wewnętrznej potrzeby, spokoju sumienia i dla porządku społecznego. 

1. Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy 

na temat wartości oraz określenie 

ich znaczenia w życiu codziennym. 

 

- warsztaty,  

- eventy, happeningi, 

- zajęcia z psychodramy, 

- zajęcia interaktywne, 

- przygotowanie prezentacji, wywiadu 

z wybraną osobą, itp., 

- godziny wychowawcze, 

- spotkania z psychologiem/ 

pedagogiem szkolnym, pracownikami 

PPP, doradcą zawodowym. 

 

  Uczniowie 

 

Przykłady: 

 nauczyciele i wychowawcy pracują nad prawidłowym kształtowaniem postaw uczniów – podejmują 

działania mające na celu uświadomienie uczniom czym są wartości, dlaczego istotne jest ich posiadania, 
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jakie korzyści niosą dla nich samych – zajęcia prowadzone w formie dram, ćwiczeń ruchowych i 

aktywujących uczniów do nawiązywania współpracy i większej otwartości na innych; 

 praca z pedagogiem szkolnym w temacie pedagogiem szkolnym – ćwiczenie w uczniach umiejętności 

refleksyjnego podejścia do własnych zachowań, wyborów i postaw. Prowadzone ćwiczenia mają na celu 

wypracować zdolność kontrolowania niechcianych postaw oraz umiejętność monitorowania własnego 

zachowania. Psycholog/ przeszkolony w tym temacie pedagog prowadzi systematyczne zajęcia zawierające 

elementy psychodramy, podczas których uczniowie odgrywają trudne sytuacje ze swojej przeszłości w celu 

odnalezienia alternatywnej, bardziej skutecznej drogi poradzenia sobie w trudnej sytuacji; 

 szkoła organizuje projekt pt.: Rok Wartości. Nauczyciel wybiera 10 wartości. Następnie należy ustalić 

rozkład zajęć oraz prac dodatkowych związanych z danym tematem np.:  

o we wrześniu omawiana będzie – altruizm,  

o w październiku – mądrość,  

o w listopadzie – uczciwość, 

o w grudniu – rodzina,  

o w styczniu – przyjaźń,  

o w lutym – sprawiedliwość,  

o w marcu – odwaga,  

o w kwietniu – miłość,  

o w maju – odpowiedzialność,  

o w czerwcu – szacunek, 

W ramach danych miesięcy w szkole będą odbywały się inicjatywy związane z wyżej wymienionymi wartościami.  

Tematy do wyboru - godzin wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej:  

 zajęcia plastyczne „ja i moja rodzina” – zwrócenie uwagi uczniów na emocje, które towarzyszą im w 

stosunku do różnych członków rodziny. Zadaniem uczniów jest narysowanie/ namalowanie/ wyklejenie/ 

zrobienie figurek z ciastoliny czy modeliny, członków swojej rodziny. Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób 

dzieci prezentują swoją pracę i poprosić ich o odpowiedz na kilka pytań tj. kto jest dla ciebie najważniejszy, 

kto jest najmilszy, najbardziej wymagający, kogo się boisz, z kim spędzasz najmniej, a z kim najwięcej czasu. 

Jeśli uzyskane wyniki wzbudzą wątpliwości bądź pojawią się inne sygnały martwiące, należy skontaktować 

się z psychologiem lub Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 
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 „Ja i moje rodzeństwo” – lekcja wychowawcza poświęcona próbie zastanowienia się nad swoim 

rodzeństwem bądź jego brakiem – dzieci opisują relacje ze swoim rodzeństwem, natomiast jedynacy 

przedstawiają swoje funkcjonowanie w rodzinie (można opisać jeden normalny dzień i relacje z rodzicami/ 

opiekunami). Omawiamy trudności wynikające z posiadania rodzeństwa oraz bycia jedynakiem. Szukamy 

mocnych stron obu relacji oraz występujących w nich podobieństw; 

 wyjście do teatru –zajęcia  z tematyki savoire-vivre – nauczyciele tłumaczą uczniom jakie zasady panują w 

takich miejscach tj. zasady zachowania oraz dress code; 

 organizowanie twórczych działań z pominięciem czynnika rywalizacji; 

 włączanie dzieci i młodzieży do podejmowanie działań na rzecz szkoły bądź klasy – organizacja wydarzeń, 

eventów, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, wyjść, wyjazdów; 

 modelowanie postaw pomocnego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka  

w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zezwalanie do tworzenia nieformalnych, spontanicznych spotkań; 

 piknik rodzinny – spotkanie z rodzinami dzieci. Zorganizowanie pikniku, podczas którego rodziny tworzą 

zespoły i konkurują w zajęciach sportowych z innymi rodzinami. Podczas spotkania można przeprowadzić 

zajęcia z gotowania np. przygotowywanie sałatki przez dzieci, a grilla przez osoby starsze. Przyznawana jest 

najistotniejsza nagroda - Fair Play; 

 „Jakim jestem kolegą/ koleżanką” – dzieci diagnozują swoje relacje ze znajomymi, opisują zachowania, 

które sprzyjają nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji koleżeńskich oraz doceniają wartość koleżeństwa w 

swoim życiu i/lub „Jakim jestem przyjacielem” – uczniowie zastanawiają się nad różnicą pomiędzy 

znajomymi, kolegami i przyjaciółmi, wymieniają cechy dobrego przyjaciela, określają ilu mają znajomych a 

ilu przyjaciół i zastanawiają się dlaczego z reguły ma się więcej kolegów i koleżanek niż przyjaciół. Doceniają 

wartość przyjaźni w swoim życiu; 

 „Szanuje siebie i innych” – uczniowie wyjaśniają jak rozumieją znaczenie słowa szacunek, omawiają w jaki 

sposób szanują siebie oraz jak zachowują się wobec innych osób, przedstawiają przykłady zachowań 

wskazujących na brak szacunku, zastanawiają się czy postawa szacunku jest ważna w dzisiejszym życiu, a 

jeśli tak to dlaczego – zajęcia prowadzone przez wychowawcę „Savoir-vivre w kontaktach z osobami 

niepełnosprawnymi”.: „Być tolerancyjnym” i „Myślę samodzielnie, czyli koniec ze stereotypami”  

 „Moje autorytety” – uczniowie definiują czym jest autorytet, indywidualnie określają cechy takiej osoby  
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a następnie przedstawiają je na forum klasowym (metoda „burza mózgów”). Uczniowie zastanawiają się 

czy w każdym przypadku autorytet jest dobrym przykładem oraz wskazują własne autorytety. 

 godzina wychowawcza „Zaufaj mi” – prowadzenie zajęć z pantomimy, gdzie głównym celem jest integracja  

i budowanie zaufania; 

 techniki relaksacyjne mające na celu odreagowanie zmęczenia, stresu oraz uspokojenia  
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2. Cyberprzemoc 
 

 

Przepisy prawne 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r.poz. 1137, 2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214); 

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 204);  

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 1094);  

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922);  

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r.poz. 1654, z 2017 r. poz. 773); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); 

12. Ustawa o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2017 r. poz. 1219). 

13. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728); 

14. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.); 

15. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

16. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r., CETS nr 185.  

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 
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Wprowadzenie 
 

W każdej chwili miliony dzieci i młodzieży korzysta z Internetu, który stał się nieodzownym narzędziem, które wykorzystujemy przy wielu aktywnościach. Za 

pośrednictwem tego medium ludzie pracują, uczą się, odpoczywają, bawią, poznają nowych ludzi czy też załatwiają codzienne sprawy. Jedna czwarta dzieci 

zaznajamia się z Internetem przed ukończeniem 6 roku życia, a połowa zaczyna z niego korzystać w wieku 7-12 lat.  

Internet pomimo licznych pozytywnych i przydatnych informacji, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Zjawisko określane pojęciem cyberprzemoc lub cyberbulling 

w przeciągu kilku lat zostało uznana za istotną kwestię społeczną. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych diagnozujących 

występowanie zjawiska 

cyberprzemocy wśród społeczności 

szkolnej. 

2. Sporządzenie pogłębionej analizy 

sytuacji problemowej. 

3. Wyciągnięcie wniosków oraz 

opracowanie działań koniecznych 

do prowadzenie efektywnego 

Programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 

- przeprowadzenie badań, ewaluacji. - dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

I półrocze  

Roku 

szkolnego 

2017/2018  

Cała społeczność szkolna 

 

Przykłady: 

 przeprowadzenie badania ankietowego wśród nauczycieli, wychowawców, chętnych rodziców/ opiekunów 

uczniów, dyrekcji szkoły, w celu zapoznania się z aktualnym poziomem zagrożenia występowaniem bądź 

określenia natężenia występowania sytuacji problemowych związanych z przemocą elektroniczną.  

 sporządzenie analizy uzyskanych wyników z badania ewaluacyjnego oraz zapoznanie z nimi całej 

społeczności szkolnej. 

 przeprowadzenie ponownej ewaluacji po około roku czasu od podjęcia działań wychowawczo-

profilaktycznych; 

 stałe monitorowanie przestrzegania regulaminu szkoły oraz analizowanie z przestrzeganiem, których reguł 

społeczność szkolna ma problem i co jest tego przyczyną. 

1. Współpraca z rodzicami / 

opiekunami prawnymi uczniów  

w celu wyeliminowania zachowań 

przemocowych. 

2. Opracowanie i upowszechnianie 

materiałów o zjawisku 

cyberprzemocy, jego formach, 

prawnych konsekwencjach 

popełnienia czynu oraz sposobów 

- materiały edukacyjno-informacyjne, 

- e-lekcja, 

- spotkania z wychowawcami, 

nauczycielami, władzami szkoły, 

przedstawicielami policji, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Poradni Leczenia Uzależnień, 

psychologiem/ pedagogiem szkolnym. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

W ciągu roku 

szkolnego  

Rodzice / opiekunowie 

uczniów 
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reagowania w przypadku 

znalezienia się w takiej sytuacji. 

 

 

Przykłady: 

 uświadamianie rodziców / opiekunów o istnieniu zjawiska cyberprzemocy wśród młodych ludzi oraz  

o różnorodności ich form występowania – przygotowanie materiałów informacyjnych, prelekcje 

przeprowadzone przez zaproszonych gości (tj. przedstawiciel policji, psycholog z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

 wskazanie lub udostępnienie rodzicom / opiekunom literatury, zwiększającej ich kwalifikacje radzenia 

sobie z zaistniałym problemem; 

 podczas spotkania z przedstawicielami policji należy zapoznać zebranych z metodami prewencji; 

 przekazanie rodzicom / opiekunom prawnym uczniów programów edukacyjnych specjalnie 

przygotowanych do użytku domowego np. za pośrednictwem strony internetowej http://www.sieciaki.pl/ 

w przypadku uczniów szkoły podstawowej.  

 wychowawcy i nauczyciele komunikują, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy, natomiast 

konsekwencje w wypadku ich pojawienia reguluje regulamin szkolny – przedstawienie podczas spotkania  

z rodzicami/ opiekunami, reguł i zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zjawiska; 

 

1. Podnoszenie kompetencji oraz 

stałe doszkalanie w temacie 

przemocy elektronicznej. 

2. Nawiązanie stałej współpracy  

z policją, lokalnym ośrodkiem 

uzależnień i ich wspieranie  

w przypadku pojawienia się 

cyberprzemocy na terenie szkoły. 

- szkolenia,  

- przygotowanie materiałów 

informacyjno-edukacyjnym, 

- spotkania z przedstawicielami policji, 

psychologami, instytucjami/ 

organizacjami oferującymi wsparcie  

w przypadku wystąpienia 

cyberprzemocy. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

http://www.sieciaki.pl/
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Przykłady: 

 nawiązanie współpracy z psychologiem i wspólnie organizowanie zajęć w formie psychodramy z tematyki 

cyberprzemocy – nauczyciele starają się wypracować jak najlepsze strategie rozmowy z dzieckiem na 

sytuacje trudne, w tym te dotyczące cyberprzemocy; 

 podczas spotkania z przedstawicielami policji, nauczyciele dowiadują się jakimi narzędziami i sposobami 

dysponują służby w związku z odnajdywaniem sprawców przemocy w sieci oraz jakie konsekwencje 

związane są z poszczególnym zachowaniem; 

 udział w kampaniach społecznych, projektach i konferencjach – podnoszenie kwalifikacji oraz wymiana 

pomysłów i spostrzeżeń ze specjalistami oraz kolegami/ koleżankami po fachu; 

 wyznaczenie osoby-koordynatora, która będzie reagowała na każdy sygnał pojawienia się przemocy 

elektronicznej w szkole i pomiędzy uczniami czy pracownikami szkoły poza terem szkoły; 

 

1. Zaangażowanie rodziców / 

opiekunów do współpracy przy 

organizacji uroczystości szkolnych  

i klasowych oraz konkursów 

tematycznych. 

2. Promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

- nawiązanie współpracy rodziców ze 

szkołą i współorganizowanie 

wydarzeń, 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

przedstawicielem policji, 

- e-lekcje. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

W ciągu roku 

szkolnego 

Rodzice / opiekunowie 

uczniów 

 

Przykłady: 

 współorganizacja klasowych i szkolnych konkursów związanych z tematyką bezpiecznego korzystania  

z Internetu oraz Netykiety np. konkurs wiedzy na temat poprawnego i bezpiecznego zachowania się  

w Internecie, konkurs na najlepszy plakat/ spot reklamowy wskazujący na zagrożenia pojawiające się  

w Sieci, itp.;   

 branie udziału w corocznych zawodach organizowanych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu; 
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 zajęcia prowadzone w formie psychodramy podnoszące umiejętność empatycznego odczuwania; 

 wychowawca zapoznaje  rodziców / opiekunów uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz 

informowanie ich o sposobach przeciwdziałania cyberprzemocy. 

 psycholog/ pedagog szkolny informuje rodziców / opiekunów uczniów o objawach uzależnienia od nowych 

mediów tj. telefon komórkowy, komputer czy Internet; 

 spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień od Internetu oraz fonoholizmu mające na celu uświadomić rodziców 

w zakresie zagrożeń płynących z nowych mediów i nowych technologii; 

 lekcja przeprowadzona przez przedstawiciela policji, który zapozna rodziców ze statystykami, objawami 

oraz sposobami przeciwdziałania cyberprzemocy, jak także zapozna rodziców z konsekwencjami jakie 

czekają sprawcę zdarzenia;  

 nawiązanie stałej współpracy z psychologiem / pedagogiem szkolnym w zakresie poprawnego, 

efektywnego korzystania z sieci Internetowej oraz prowadzenia działań wpływających na zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa podczas korzystania z komputerów/ laptopów/ telefonów komórkowych/ 

tabletów domowych; 

 zawiązanie grupy rodzicielskiej i opracowanie sposobów szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się 

sytuacji kryzysowych. 

 

1. Edukacja medialna mające na celu 

kształtowanie wysokiego poziomu 

rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

2. Uświadomienie uczniom znaczenia 

nowych mediów oraz zagrożeń, 

jakie są z nim związane. 

 

 

- udział w uroczystościach, 

- godzina wychowawcza, wykłady, 

- godziny wychowawcze, 

- analiza reklam zamieszczanych  

w Internecie, TV, gazetach. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele    

 Uczniowie 

 

Przykłady: 

 zapoznanie uczniów z zaletami i wadami korzystania z nowych mediów. Uświadomienie jak bardzo zmienił 

się świat na przestrzeni ostatnich lat oraz jak szybko ewoluuje za pomocą nowych narzędzi do 

komunikowania się z innymi ludźmi; 
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 zwrócenie uwagi na problematykę zjawiska, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego 

typu działań, zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy; 

 przygotowanie uczniów do krytycznego i selektywnego odbioru treści znalezionych w Internecie – 

nauczyciel prezentuje uczniom wybrane wcześniej reklamy telewizyjne, internetowe oraz umieszczane  

w gazetach oraz wspólnie podejmują się interpretacji zamieszczonych tam treści i ich prawdziwego 

przekazu; 

 uczniowie dokonują analizy reklam (telewizyjnych) na wybrany wcześniej temat (np. płeć, wiek, 

wykształcenie, kolor skóry, narodowość), interpretują ich przekaz oraz starają się wyjaśnić jego możliwe 

oddziaływanie na otaczającą rzeczywistość; 

 uczniowie dokonują przeglądu reklam gazet codziennych. Ustalają liczebność reklam o nastawieniu 

konsumpcyjnym, ideowym, płciowym itp. Podczas godziny wychowawczej wspólnie zastanawiają się jaki 

wpływ wywiera dany przekaz reklamowy na postrzeganie np. danej grupy społecznej, idei. 

 

1. Zwiększanie wiedzy uczniów na 

temat cyberprzemocy, prewencji 

oraz reagowaniu w przypadku 

pojawienia się zagrożenia. 

2. Zapoznanie uczniów  

i wychowanków z występującymi 

formami cyberprzemocy oraz 

skutecznym sposobom 

przeciwdziałania zjawisku. 

 

- e-lekcje, 

- spotkanie z specjalistą ds. uzależnień, 

przedstawicielem policji. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

 Uczniowie 

 

Przykład: 

 podczas zajęć prowadzonych przez przedstawiciela policji, warto zapoznać uczniów czym jest 

cyberprzemoc, jakie symptomy i zachowania na nią wskazują, w jaki sposób należy radzić sobie z zaistniałą 

sytuacją oraz jak bronić przed jej pojawieniem i/lub za pośrednictwem e-lekcji Akademii Aktywnej Edukacji 

pt.: „Czy jesteś (nie)bezpieczny w sieci?” (dla uczniów klas IV, V i VI SP) oraz e-lekcja pt.: „Cyberprzemoc - 

przerwij milczenie!” (dedykowana uczniom SPP); 

 uświadomienie podopiecznym jakie emocje może wywołać cyberprzemoc u ofiary oraz jakie są jej 

konsekwencje – proponowaną formą zajęć jest psychodrama, dzięki której uczniowie będą rozwijać 

zdolność do empatii; 

 podczas spotkania ze specjalistami ds. uzależnień oraz przedstawicielami policji należy uświadomić jakie 
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mogą być konsekwencje prawne i psychiczne dla sprawcy przemocy; 

 wypracowanie aktywnej postawy reagowania na różne formy przemocy u uczniów. Uświadomienie jak 

ważne jest podejmowanie działania, nie pozostawanie biernym – zajęcia treningowe prowadzone podczas 

godziny wychowawczej. 

1. Propagowanie zasad dobrego 

zachowania w Internecie. 

2. Rozwijanie świadomości 

bezpiecznego korzystania z nowych 

mediów przez uczniów. 

3. Promowanie wśród uczniów zasad 

poprawnego zachowania się  

w świecie wirtualnym. 

4. Zaangażowanie uczniów w projekty 

o tematyce przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy oraz uzależnieniu 

od korzystania z nowych mediów. 

 

- spotkania z psychologiem/ 

pedagogiem szkolnym, policją, 

- udział w uroczystościach, 

- burza mózgów, 

- praca indywidualna i w grupach, 

- godziny wychowawcze. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

 Uczniowie 

 

Przykłady: 

 zajęcia podczas godziny wychowawczej oraz na informatyce dotyczące bezpiecznego korzystanie z nowych 

mediów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telefonu komórkowego; 

 informowanie uczniów o konieczności ochrony swoich danych osobowy oraz ewentualnych 

konsekwencjach wynikających z ich niedopilnowania. 

 udział w corocznym Dniu Bezpiecznego Internetu; 

 wypracowanie reguł bezpieczne korzystania z Sieci oraz zapoznanie się z zasadami kulturalnego 

użytkowania Internetu tzw. Netetykiety – inscenizacje, prelekcje, prezentacja multimedialna; 

 wychowawca zapoznaje uczniów z koniecznością ochrony danych oraz cudzej własności interpersonalnej; 

 podczas zajęć uczniowie opracowują model odpowiedniego zachowania w sytuacji stania się ofiarą, 

świadkiem lub sprawcą przemocy elektronicznej; 

 promocja bezpiecznych stron internetowych i oprogramowania zabezpieczającego przed niepożądanymi 

treściami na szkolnej stronie internetowej; 

 zajęcia –z pedagogiem szkolnym – na temat tolerowania odmienności poglądów, zachowania itp. oraz 

przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji; 

 uczenie jakie działania podejmować kiedy staną się ofiarą, świadkiem bądź sprawcą przemocy 
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elektronicznej; 

 promowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników; 

 godzina wychowawcza poświęcona odpowiednim i konstruktywnym formom spędzania wolnego czasu  

w Internecie. 

 

- projekcje filmów podczas godziny 

wychowawczej. 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

 Uczniowie  

 

 

Przykłady: 

 projekcja filmu dokumentalnego „Cyberbully” od 12 roku życia, opowiadająca historię 17-letniej 

dziewczyny, która dostaje od mamy w prezencie urodzinowym wymarzony komputer. Niedługo później 

bohaterka staje się ofiarą cyberprzemocy na jednym z portali społecznościowych;  

 zapoznanie uczniów ze spotem kampanii społecznej prowadzonej przez SaferInternet.pl. film pt.:  

„W którym świecie żyjesz?” oraz wspólne podjęcie się interpretacji zawartych tam treści; 

1. Zaangażowanie młodych ludzi do 

aktywnego działania w sytuacji 

pojawienia się zjawiska 

cyberprzemocy. 

2. Udział w kampaniach, 

wydarzeniach oraz projektach 

społecznych uświadamiającego 

powagę zjawiska. 

- kampanie społeczne, 

- skrzynka zaufania. 

- dyrektor  

- pedagog szkolny 

- nauczyciele   

 Uczniowie 

 

Przykłady: 

 zachęcenie młodzieży do udziału w projekcie Cyfrowobezpieczni,  którego celem jest zwrócenie uwagi na 

konsekwencje nierozważnych działań w sieci tj. nierozważne przesyłanie zdjęć o charakterze seksualnym, 

cyberprzemocy, ochrony dostępu do prywatnych kont i profili zabezpieczonych hasłem bądź innymi 

środkami, jak także komentowanie i publikowanie ryzykownych informacji; 

 zachęcanie uczniów do udziału w innych kampaniach społecznych np. tych promujących zdrowy i aktywny 

styl życia; 

 umieszczenie na terenie szkoły tzn. skrzynki zaufania, która pozwala uczniom w anonimowy sposób 

informować o problemach swoich lub swoich znajomych z klasy czy szkoły. Przed podjęciem się tej 
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inicjatywy każdy wychowawca klas uwrażliwia uczniów w jaki sposób funkcjonuje skrzynka. Należy 

wytłumaczyć im, że pisanie liścików nie jest zabawą, a fałszywe informowanie to również forma przemocy. 

Wychowawcy klas przybliżają swoim podopiecznym jak przebiega procedura interwencyjna (np. obejmuje 

wsparcie ofiary, zabezpieczenie dowodów, ustalenie okoliczności danego zdarzenia, wyciągnięcie 

konsekwencji wobec sprawcy, monitorowanie sytuacji ucznia nawet po zakończeniu interwencji) oraz 

podejmują odpowiednie działania, w przypadku każdego zgłoszenia; 

 szkoła zapewnia osobom poszkodowanym oraz świadkom danego zdarzenia o charakterze przemocowym, 

pomoc psychologiczną (za zgodną prawnych opiekunów uczniów); 

 nauczyciele i wychowawcy klas pracują nad wzmocnieniem relacji oraz stałym budowaniem zaufania 

pomiędzy młodym człowiekiem, a pedagogiem szkolnym/ nauczycielem. Uświadomienie, że każdy problem 

i wątpliwość zostanie wysłuchany, przeanalizowany i rozwiązany, natomiast zgłaszający problem może 

liczyć na pełną swobodę i anonimowość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


