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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 

P/17/071 Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Kontrolę przeprowadził Jerzy Stachowiak, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr LKI/20/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. [Dowód: akta kontroli str. 1] 

Jednostka 
kontrolowana 

Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8, 25-435 
Kielce (dalej: Gimnazjum, Szkoła). 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dorota Białek-Sołtys – Dyrektor Gimnazjum. [dowód: akta kontroli str. 2, 3] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W Gimnazjum opracowano programy profilaktyki i programy wychowawcze obowiązujące  
w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. W szkolnych 
programach profilaktyki zostały ujęte zagadnienia związane z cyberprzemocą, natomiast  
w programach wychowawczych dopiero od roku szkolnego 2014/2015.  
Programy profilaktyki i programy wychowawcze obowiązujące w badanym okresie zostały 
sporządzone nierzetelnie. Nie były oparte na diagnozie zjawiska cyberprzemocy, w tym 
przeprowadzonej w oparciu o badania ankietowe uczniów, a także nie zawierały 
mierzalnych celów dla realizowanych zadań oraz oczekiwanych do osiągnięcia rezultatów.  
Treść tych programów nie była modyfikowana w kolejnych latach szkolnych, pomimo że w 
poszczególnych latach wystąpiły nowe zdarzenia dotyczące cyberprzemocy. Osoby 
odpowiedzialne za opracowanie programu profilaktyki i programu wychowawczego 
posiadały odpowiednie przygotowanie merytoryczne.  

Nauczyciele Gimnazjum podejmowali działania profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży. Były to zajęcia dla młodzieży organizowane we własnym zakresie 
na godzinach wychowawczych, jak również prowadzone przez zaproszonych 
przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej w Kielcach oraz prelegentów z centrum Profilaktyki, 
Edukacji i Szkoleń „Fundacji Rampa” (dalej: „Fundacja Rampa”). Rodzice uczniów mieli 
możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach (dalej: MZPPP). 

W badanym okresie przeprowadzono dwa szkolenia dla nauczycieli obejmujące 
problematykę cyberprzemocy. Szkoła korzystała z materiałów informacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa w sieci, natomiast nie uczestniczyła w konferencjach w zakresie 
cyberprzemocy organizowanych przez stowarzyszenia bądź fundacje w ramach programów 
MEN, a także nie wykorzystywała zamieszczonych przez Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerowa2 (dalej: NASK) materiałów dotyczących cyberprzemocy. 

W latach 2013/2014 i 2014/2015 nie dokonano ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,  
a przeprowadzone przez Dyrektora Gimnazjum w ramach nadzoru pedagogicznego 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Instytut badawczy podległy Ministerstwu Cyfryzacji. 
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ewaluacje działalności wychowawczej i profilaktycznej Szkoły, nie obejmowały swoim 
zakresem zagadnienia cyberprzemocy. 

W Gimnazjum opracowano „Procedury reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych 
oraz kryzysowych”, uwzględniające zasady postępowania dotyczące cyberprzemocy. Są 
one zbieżne ze Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych w części 
dotyczącej reagowania w sytuacjach kryzysowych, jednakże nie obejmują działań 
profilaktycznych, a także prowadzenia dokumentacji i monitoringu pointerwencyjnego. 

Wszyscy uczniowie, w stosunku do których ujawniono zdarzenia cyberprzemocy uzyskali 
niezbędną pomoc. Podjęte w Gimnazjum działania były adekwatne do zagrożenia. Szkoła 
wobec uczniów zagrożonych cyberprzemocą lub uczniów będących sprawcami 
cyberprzemocy podejmowała niezbędne działania profilaktyczno-wychowawcze. Pomimo  
że w Gimnazjum nie prowadzono ewidencji zdarzeń dotyczących cyberprzemocy, 
zgromadzone dokumenty dotyczące tych zdarzeń w sposób jednoznaczny pokazywały 
skalę zjawiska. Szkoła informowała rodziców i Policję o wszystkich aktach cyberprzemocy, 
przy czym od Policji nie otrzymała informacji zwrotnej o sposobie wykorzystania tych 
informacji. Pomimo wystąpienia zdarzeń cyberprzemocy, głównym narzędziem działań 
zapobiegawczych w tym zakresie była profilaktyka uniwersalna. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i rzetelność podejmowanych działań 
dotyczących identyfikowania zagrożeń w zakresie 
cyberprzemocy dzieci i młodzieży 

1.1. W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum funkcjonowało ogółem 18 oddziałów, do 
których uczęszczało łącznie 501 uczniów. W następnym roku szkolnym liczba oddziałów 
zwiększyła się do 19, zaś ogólna liczba uczniów do 523. W roku szkolnym 2015/2016 do  
21 oddziałów Gimnazjum uczęszczało łącznie 570 uczniów, natomiast w roku szkolnym 
2016/2017 liczba oddziałów zwiększyła się do 22, zaś ogólna liczba uczniów do 605. 
Liczebność oddziałów w poszczególnych latach szkolnych okresu objętego kontrolą 
wynosiła od 22 do 33 uczniów. Nadzór pedagogiczny w Szkole sprawowany był przez 
Dyrektora Gimnazjum oraz Wicedyrektora. [Dowód: akta kontroli str. 4, 5] 

W okresie objętym kontrolą w Szkole nie zatrudniano psychologa. W pełnym wymiarze 
czasu pracy, wynoszącym 22 godzin tygodniowo3, zatrudniany był pedagog szkolny. 
Posiadał on wykształcenie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej4. W 2016 r. 
pedagog szkolny uczestniczył m.in. w szkoleniu w zakresie programu „Studium pomocy 
psychologicznej dla pedagogów szkolnych” w wymiarze 110 godzin, w szkoleniu „Algorytmy 
postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością  
i demoralizacją” w wymiarze 4 godzin, a także w dwugodzinnym szkoleniu „Bezpieczeństwo 
uczniów w świetle obowiązującego prawa”,  w programie którego znalazły się „Zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem w sieci”. [Dowód: akta kontroli str. 4, 5, 6-14, 134] 

1.2. W trakcie kontroli przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe, którym objęto  
84 gimnazjalistów5, rodziców 95 uczniów oraz 31 nauczycieli prowadzących zajęcia  
w ankietowanych klasach. Przedmiotowe badanie wykazało m.in., że ze zjawiskiem 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży zetknęło się:  45 uczniów (54%), 30 rodziców 
(32%) oraz 11 nauczycieli (35%). 

Najczęściej wymienianymi przykładami cyberprzemocy6 były: wyśmiewanie się i rozsyłanie 
kompromitujących materiałów odpowiednio: 73% i 40% – wg uczniów, 90% i 33% – wg 
rodziców oraz po 72% – wg nauczycieli. 
                                                      
3 Od 1 września 2016 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z 12 lipca 2016 r. – 25 godzin tygodniowo. 
4 Studia magisterskie dzienne. 
5 Ankieta dla uczniów była wypełniana przez gimnazjalistów, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na objęcie 
ich dziecka badaniem.  
6 W odniesieniu do liczby osób, które zetknęły się ze zjawiskiem cyberprzemocy. 
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Ankietowani uczniowie (25, co stanowiło 56% badanych), którzy zetknęli się ze zjawiskiem 
cyberprzemocy nie zwróciło się o pomoc do nikogo, natomiast ośmiu uczniów (18%)  
o pomoc zwróciło się do rodziców. Taka sama liczba uczniów zwróciła się z prośbą o pomoc 
do nauczyciela (wychowawcy) albo do kolegi (koleżanki). 
Rodzice uczniów o pomoc zwracali się najczęściej do nauczyciela/wychowawcy  
(14 odpowiedzi – 47%) i do Policji (9 odpowiedzi – 30%). W 12 przypadkach (40%) rodzice 
nie zwracali się o pomoc do nikogo.  
Spośród wszystkich osób, które wzięły udział w badaniu: 

− uczniowie najczęściej deklarowali, że gdyby byli ofiarą cyberprzemocy, o pomoc 
zwróciliby się do rodziców (62 odpowiedzi – 64%), do nauczyciela/wychowawcy 
(24 odpowiedzi – 29%) lub do kolegi (23 odpowiedzi – 27%); 

− rodzice najczęściej deklarowali, że gdyby ich dziecko było ofiarą cyberprzemocy,  
o pomoc zwróciliby się do nauczyciela/wychowawcy (78 odpowiedzi – 82%), do 
Policji (64 odpowiedzi – 67%) lub do dyrekcji Szkoły (35 odpowiedzi – 37%). 
[Dowód: akta kontroli str. 250-254] 

1.3. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7, do 
zadań dyrektora szkoły należy stwarzanie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Narzędziami służącymi do 
realizacji tego zadania są szkolny program wychowawczy, który zgodnie z art. 54 ust. 2  
pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty – obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli oraz szkolny 
program profilaktyki, który – stosownie do art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy – powinien 
być dostosowany m.in. do potrzeb danego środowiska i obejmować wszystkie treści  
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia  
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół8, w Gimnazjum zostały opracowane szkolne 
programy profilaktyki i szkolne programy wychowawcze na lata szkolne 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. 

Każdy z czterech programów profilaktycznych obowiązujących w badanym okresie składał 
się z następujących części: podstawy prawnej, założeń szkolnego programu profilaktyki, 
celu głównego, celów szczegółowych, współpracy, planu realizacji oraz ewaluacji. Cel 
główny sformułowany w ww. programach to „Wychowanie i kształcenie w atmosferze 
tolerancji i bezpieczeństwa”. Cele szczegółowe ujęte w ww. programach stanowiły: 

− kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich oraz 
pomoc w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych; 

− zapobieganie patologiom (agresja i przemoc) oraz promocja właściwych sposobów 
reagowania w chwili zetknięcia się z nimi na terenie szkoły, jak również  
w środowisku lokalnym; 

− przeciwdziałanie uzależnieniom; 
− profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnej technologii 

(telefonów komórkowych, komputera oraz Internetu); 
− edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia; 
− kontrola realizacji obowiązku szkolnego; 
− zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym; 
− przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; 
− zapewnienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

Wśród zadań do realizacji w celu Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem 
nowoczesnej technologii (telefonów komórkowych, komputera oraz Internetu) przewidziano: 

− uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania  
z telefonii komórkowej oraz komputera i Internetu; 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
8 Dz. U. poz. 977, ze zm. 
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− zapoznanie uczniów z możliwościami ograniczania lub eliminowania zagrożeń  
w sieci; 

− uświadomienie uczniom wpływu nowoczesnych technologii komunikacyjno-
informacyjnych; 

− udział w akcjach i programach edukacyjnych traktujących o bezpieczeństwie  
w Internecie; 

− współpraca z Policją w ramach działań profilaktycznych oraz eliminowanie 
zagrożeń związanych z cyberprzemocą; 

− przeprowadzenie badania dotyczącego nasilenia zjawiska cyberprzemocy wśród 
uczniów; 

− opracowanie procedur postępowania w przypadku zaistnienia cyberprzemocy. 

Wśród sposobów realizacji ww. zadań wymieniono: 
− zajęcia profilaktyczne prowadzone na godzinach wychowawczych w oparciu  

o materiały dostarczone w ramach poradnika „Stop cyberprzemocy” (zadania  
1, 2 i 3); 

− przeprowadzenie konkursu na plakat dotyczący cyberprzemocy (zadanie 4); 
− przeprowadzenie ankiety diagnozującej nasilenie zjawiska cyberprzemocy 

(zadanie nr 6); 
− ustalenie prawnych możliwości reakcji w przypadku zaistnienia faktu 

cyberprzemocy w kontekście szkolnym oraz stworzenie procedur postępowania 
(zadanie 7). 

Powyższe zapisy w programach obowiązujących w poszczególnych latach były takie same 
w każdym roku objętym kontrolą i nie podlegały żadnym modyfikacjom.  

Pomimo że celem szczegółowym każdego programu profilaktycznego była Profilaktyka 
zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnej technologii (telefonów komórkowych, 
komputera oraz Internetu), to tak sformułowany cel nie był mierzalny9 (nie określał 
jakichkolwiek wskaźników/mierników osiągnięcia założonego celu). Za termin realizacji celu 
przyjęto cały rok szkolny oraz określono m.in. kto realizuje, kiedy, gdzie, jak długo i w jakiej 
formie. [Dowód: akta kontroli str. 59-78] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniając, w jaki sposób szkoła weryfikowała czy założony cel został 
osiągnięty podała: w mojej ocenie, nie da się w sposób jednoznaczny podać wskaźników 
zjawiska i tym samym zmierzyć skalę tego zjawiska. Z uwagi na swój charakter jest ono 
nieprzewidywalne i może być bardzo dynamiczne. Moim zdaniem ww. cel został osiągnięty 
poprzez udział uczniów w różnego rodzaju programach profilaktycznych, które miały na celu 
uświadomienie im zagrożeń płynących z Internetu. [Dowód: akta kontroli str. 242] 

Program profilaktyki nie został poprzedzony badaniami diagnozującymi, w tym badaniami 
ankietowymi wśród uczniów dotyczącymi zjawiska cyberprzemocy. Dyrektor Szkoły 
wyjaśniając przyczyny braku diagnozy podała: do września 2012 r. nie zdiagnozowano  
w Szkole zjawiska cyberprzemocy. W II półroczu roku szklonego 2012/2013 pedagog 
szkolny interweniował w dwóch sprawach dotyczących zamieszczania zdjęć na portalu 
społecznościowym bez zgody ucznia. Informacje dotyczące tych zdarzeń znajdują się  
w dzienniku zajęć pedagoga. Zdarzenia te spowodowały, że od nowego roku szkolnego,  
tj. 2013/2014 w szkolnym programie profilaktyki pojawiły się zapisy dotyczące 
cyberprzemocy. [Dowód: akta kontroli str. 491]  

W dzienniku zajęć pedagoga z roku szkolnego 2012/2013 są stosowne zapisy dotyczące 
ujawnionego zjawiska cyberprzemocy. [Dowód: akta kontroli str. 495-500] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniając, w oparciu o co sformułowano cele dotyczące cyberprzemocy 
podała: cele dotyczące cyberprzemocy sformułowano na podstawie informacji pozyskanych 
w trakcie szkoleń oraz opisanych wyżej zdarzeń z roku szklonego 2012/2013, gdy pedagog 
szkolny interweniował w dwóch sprawach dotyczących zamieszczania zdjęć na portalu 
społecznościowym przez uczniów. Pozyskano również informacje zaczerpnięte  

                                                      
9 Tzn. obiektywnie weryfikowalny przy pomocy wskaźników. 
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z mediów na temat eskalacji zjawiska cyberprzemocy, a także wzięto pod uwagę zmiany  
w kodeksie karnym. [Dowód: akta kontroli str. 492] 

W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum przeprowadzono badania diagnostyczne 
zachowań ryzykownych poprzedzające opracowanie „nowego” szkolnego programu 
profilaktyki, obowiązującego od roku 2013/2014. Badania, którymi objęto uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli Gimnazjum nie zawierały pytań dotyczących cyberprzemocy. [Dowód: akta 
kontroli str. 38-58] 

Pomimo że zagrożenia dotyczące cyberprzemocy nie zostały zdiagnozowane, w programie 
profilaktyki uwzględniono zadania dotyczące tego zjawiska, mające na celu eliminowanie  
niepożądanych zachowań młodzieży. Były to wyżej wskazane zadania w ramach celu 
Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnej technologii (telefonów 
komórkowych, komputera oraz Internetu). [Dowód: akta kontroli str. 62, 63, 67, 68, 72, 73, 
77, 78] 

W programach wychowawczych na lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 poza 
celami wychowawczymi zostały określone również przeznaczone dla uczniów do realizacji 
zadania dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy. Obejmowały one: 

− przestrzeganie obowiązujących procedur; 
− realizowanie programów profilaktycznych; 
− zorganizowanie spotkań uczniów ze specjalistami z Policji;  
− zorganizowanie przez bibliotekę szkolną wystawy pt. „Agresja a asertywność”. 

Ww. programy wychowawcze przewidywały również przeznaczone do realizacji dla 
rodziców zadania, które obejmowały udzielanie im wsparcia w procesie wychowania 
poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami, w związku z problemami wieku 
dojrzewania, tj. agresja, uzależnienia i cyberprzemoc. Realizacja poszczególnych zadań 
miała odbywać się przez cały rok szkolny. W każdym programie określono dla kogo zadania 
są przeznaczone, kto je realizuje i w jakiej formie. [Dowód: akta kontroli str. 84-87, 91-94, 
98-100] 

Program wychowawczy na rok szkolny 2013/2014 nie zawierał celów oraz działań 
związanych z cyberprzemocą. [Dowód: akta kontroli str. 79, 80, 134] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że: program wychowawczy na rok szkolny 2013/2014 nie 
zawierał celów oraz działań związanych z cyberprzemocą ponieważ zjawisko to nie 
występowało wśród uczniów, bądź miało ono znikomą skalę. Wraz z rosnącą dostępnością 
uczniów do smartfonów zagrożenie to stało się bardziej realne. Dlatego począwszy od roku 
2014/2015 uwzględniono je w programie wychowawczym. [Dowód: akta kontroli str. 241] 

Programy profilaktyki realizowane przez Szkołę w badanym okresie zakładały przede 
wszystkim działania z poziomu profilaktyki uniwersalnej. Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła: (…) 
w naszej Szkole nie ma pojedynczych uczniów, bądź grup uczniów, dla których wystąpiłaby 
konieczność stosowania profilaktyki selektywnej lub wskazującej. Zjawisko cyberprzemocy, 
jak dotąd miało charakter jednostkowy, incydentalny. [Dowód: akta kontroli str. 134, 241] 

Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie szkolnego programu profilaktyki i szkolnego 
programu wychowawczego były pedagog szkolny oraz nauczyciel Gimnazjum posiadający 
dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacja  
i profilaktyka społeczna. Pedagog szkolny ukończyła podyplomowe studia w zakresie 
Profilaktyki społecznej i terapii uzależnień oraz uczestniczyła w szkoleniach m.in.: na temat 
szkolnych programów profilaktyki, na temat współpracy szkoły z innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność profilaktyczną, „Jaka profilaktyka?”, a także ukończyła kurs 
doskonalący „Realizacja programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
uzależnień, przemocy, przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Przy konstruowaniu 
szkolnego programu profilaktyki i szkolnego programu wychowawczego posiłkowano się 
rekomendacjami Ośrodka Rozwoju Edukacji w tym zakresie. [Dowód: akta kontroli str. 28-
35, 134, 135-139] 

1.4. Zaplanowane działania w zakresie profilaktyki zagrożeń cyberprzemocą zostały 
zrealizowane. Zajęcia organizowane przez Straż Miejską w Kielcach, Policję, a także przez 
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„Fundację Rampa” miały charakter doraźny i nie były ujęte w szkolnym programie 
profilaktyki. Spotkania te  organizowano w wyniku kontaktów telefonicznych – w zależności 
od potrzeb. Szkolny program profilaktyki nie przewidywał przekazywania treści związanych 
z cyberprzemocą na zajęciach z informatyki.  [Dowód: akta kontroli str. 62, 63, 67, 68, 72, 
73, 77, 78, 140-145, 249, 321-332] 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, zajęcia te odbywały się doraźnie i były organizowane 
spontanicznie. Zwykle komunikujemy się z prelegentem telefonicznie i uzgadniamy 
wstępnie treść zajęć oraz termin ich zorganizowania. W szkolnym planie profilaktyki nie 
ujęto w sposób szczegółowy wszystkich zajęć profilaktycznych. Są one realizowane często 
w sposób doraźny, w przypadku zgłoszenia przez wychowawców problemów związanych  
z cyberprzemocą. Działania takie mają również miejsce na skutek doniesień medialnych  
o zjawisku cyberprzemocy młodzieży w wieku gimnazjalnym na terenie Polski. W związku 
ze specyfiką działalności Straży Miejskiej i „Fundacji Rampa”, nie da się w sposób 
precyzyjny i planowy ustalić w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego działań 
profilaktycznych, z uwagi na różnorodność problemów i pewną nieprzewidywalność 
zachowań uczniowskich. Treści przekazywane na zajęciach z informatyki wynikają  
z realizacji podstawy programowej.  [Dowód: akta kontroli str. 256] 

1.5. Szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze zostały uchwalone przez radę 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, stosownie do przepisów art. 54 ust. 2 pkt 1 
ustawy o systemie oświaty. Uchwały podjęto w dniach: 11 września 2013 r., 10 września 
2014 r., 28 października 2015 r., 9 grudnia 2015 r. oraz 14 września 2016 r. [Dowód: akta 
kontroli str. 20-27] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniając zasady współpracy rady pedagogicznej i rady rodziców 
podała: wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu każdego roku 
szkolnego zapoznają ich z projektem programu profilaktyki i programu wychowawczego. Po 
skończonych zebraniach we wszystkich klasach, przedstawiciele rodziców (tzw. trójki 
klasowe) z każdej klasy biorą udział w spotkaniu z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły. 
Podczas tego spotkania uchwalają programy profilaktyczny i wychowawczy. Mogą też 
wnieść zastrzeżenia co do ich treści. Każdy wychowawca jest przedstawicielem rady 
pedagogicznej, zatem dokument powstaje w porozumieniu rady pedagogicznej i rady 
rodziców.  [Dowód: akta kontroli str. 493] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

1. Programy profilaktyczne obowiązujące w latach szkolnych 2013/2014-2016-2017 zostały 
przygotowane nierzetelnie. Przed ich opracowaniem nie dokonano bowiem prawidłowej 
diagnozy środowiska szkolnego, w tym w zakresie cyberprzemocy, przez co nie można 
stwierdzić, że zadania ujęte w programie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby uczniów. 
Zapisy w programach obowiązujących w poszczególnych latach były takie same w każdym 
roku objętym kontrolą i nie podlegały żadnym zmianom. Dotyczy to nie tylko celu głównego, 
lecz także celów szczegółowych, zadań do realizacji, jak również sposobów realizacji tych 
zadań. Wprawdzie realizując ww. programy w Szkole zorganizowano badania ankietowe 
dotyczące cyberprzemocy, jednakże nie posłużyły one do zmiany założeń programów na 
kolejne lata. Sformułowane w programach cele dla realizacji zadań nie były mierzalne, nie 
określono również wskaźników pozwalających na pomiar osiągniętych rezultatów. [Dowód: 
akta kontroli str. 59-78, 321-332] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła: do września 2012 r. nie zdiagnozowano w Szkole zjawiska 
cyberprzemocy i z tego powodu nie prowadzono badań diagnostycznych w tym zakresie. 
Dodała również, że nie ma przepisu nakazującego tworzenie co roku nowego programu 
profilaktycznego. Działania w zakresie profilaktyki cyberprzemocy były dostosowane do 
skali zjawiska występującego w szkole, czego dowodziły przeprowadzone wśród uczniów 
ankiety. Program profilaktyczny był corocznie aprobowany i uchwalany przez Radę 
Rodziców. (…) Program profilaktyki zawiera bardzo szerokie spektrum działań dotyczących 
szeroko rozumianej profilaktyki. Cyberprzemoc jest jedną z bardzo wielu form zagrożeń 
uczniów. Zadania w obrębie profilaktyki sformułowane są dość ogólnie i dają możliwość 
pedagogowi i nauczycielom dostosowywania konkretnych działań do konkretnych potrzeb 
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danej klasy i uzgadniania terminów. Szczegółowe umiejscowienie w programie profilaktyki 
konkretnych programów wychowawczych, współpracy z Policja, strażą miejską i innymi 
instytucjami narzucałaby nauczycielom konieczność realizowania ich zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, a nie dostosowywania działań do potrzeb danej grupy. [Dowód: akta 
kontroli str. 491-492] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniając w jaki sposób szkoła weryfikowała, czy założony cel został 
osiągnięty podała: w mojej ocenie, nie da się w sposób jednoznaczny podać wskaźników 
zjawiska i tym samym zmierzyć skalę tego zjawiska. Z uwagi na swój charakter jest ono 
nieprzewidywalne i może być bardzo dynamiczne. Moim zdaniem ww. cel został osiągnięty 
poprzez udział uczniów w różnego rodzaju programach profilaktycznych, które miały na celu 
uświadomienie im zagrożeń płynących z Internetu. [Dowód: akta kontroli str. 242] 

2. Program wychowawczy obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014 nie zawierał celów 
oraz działań związanych z cyberprzemocą. [Dowód: akta kontroli str. 79, 80, 134] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła: program wychowawczy na rok szkolny 2013/2014 nie 
zawierał celów oraz działań związanych z cyberprzemocą ponieważ zjawisko to nie 
występowało wśród uczniów, bądź miało ono znikomą skalę. [Dowód: akta kontroli str. 241] 

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie ponieważ w ramach programu 
profilaktycznego na rok szkolny 2013/2014 przewidziano działania związane z profilaktyką 
zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnych technologii. [Dowód: akta kontroli str. 61, 
250] 

W Gimnazjum opracowano programy profilaktyki i programy wychowawcze obowiązujące  
w latach szkolnych 2013/2014-2016/2017. Zagadnienia związane z cyberprzemocą ujęte 
zostały w szkolnych programach profilaktyki obowiązujących w całym objętym kontrolą 
okresie, a w programie wychowawczym dopiero od roku szkolnego 2014/2015. Programy 
profilaktyki zostały sporządzone nierzetelnie. Nie były oparte na diagnozie zjawiska 
cyberprzemocy, a także nie zwierały mierzalnych celów dotyczących realizowanych zadań 
oraz oczekiwanych rezultatów do osiągnięcia.  
Osoby odpowiedzialne za opracowanie programów profilaktyki i programu wychowawczego 
posiadały odpowiednie kwalifikacje do przygotowania ww. dokumentów.  
 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych 

2.1. Na podstawie analizy 16 losowo wybranych dzienników lekcyjnych Gimnazjum z lat 
szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (I półrocze) ustalono, że  
w badanym okresie zrealizowano następujące działania profilaktyczne dotyczące 
cyberprzemocy: 

− w dziewięciu klasach przeprowadzono godziny wychowawcze (od 1 do 2 godzin) 
poświęcone zagadnieniom związanym z cyberprzemocą; 

− w 12 klasach w ramach zajęć z informatyki poruszano tematykę cyberprzemocy 
(od 1 do 4 godzin); 

− w 12 klasach odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Policji realizującymi 
policyjne programy profilaktyczne (po jednej godzinie zajęć); 

− w 6 klasach odbyły się spotkania z pracownikami straży miejskiej (po jednej 
godzinie zajęć); 

− w czterech klasach zajęcia w ramach programu profilaktyki prowadził 
przedstawiciel „Fundacji Rampa”.[Dowód: akta kontroli str. 140-225] 

Wszystkie zajęcia trwały po 45 minut. Cyberprzemoc nie była osobnym tematem zajęć 
profilaktycznych, lecz tematem realizowanym jako jeden z wielu w blokach tematycznych. 
Zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy prowadzono jedynie dla uczniów, natomiast 
nie prowadzono ich dla rodziców. Rodzicom umożliwiono indywidualne konsultacje ze 
specjalistami z MZPPP zajmującymi się problematyką m.in. cyberprzemocy. Specjaliści 
pełnili dyżury w czasie zaplanowanych spotkań z rodzicami. Wszyscy wychowawcy 
realizujący zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu cyberprzemocy odbyli przeszkolenie  
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w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Przed spotkaniem prelegenci byli 
zapoznawani z oczekiwaniami Szkoły odnośnie treści poruszanych zagadnień. Działania 
profilaktyczne nie były podejmowane w wyniku zaistnienia konkretnych zdarzeń. [Dowód: 
akta kontroli str. 37, 249, 493] 

NASK opracowała i zamieściła na swojej stronie internetowej10 materiały dotyczące 
przeciwdziałania cyberprzemocy. Materiały nie były wykorzystywane w działalności 
profilaktycznej prowadzonej przez Gimnazjum. [Dowód: akta kontroli str. 255] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: W naszym Gimnazjum nie wykorzystywano materiałów 
zamieszczonych przez NASK. Nie wiedziałam o istnieniu takiej strony internetowej. [Dowód: 
akta kontroli str. 241] 

2.2. Działalność wychowawcza i profilaktyczna prowadzona w Szkole w okresie objętym 
kontrolą nie była przedmiotem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Ostatnia ewaluacja zewnętrzna została 
przeprowadzona w 2010 r. Dyrektor Szkoły w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego przeprowadziła ewaluację wewnętrzną w listopadzie 2014 r., w marcu 
2015 r. i w marcu 2016 r. Kolejną ewaluację zaplanowano na marzec 2017 r. 
Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna nie obejmowała problematyki cyberprzemocy. 
[Dowód: akta kontroli str. 121-133, 134, 242] 

Wyniki ankiet przeprowadzonych przez NIK wskazują, że z problemem cyberprzemocy 
zetknęło się 54% ankietowanych uczniów, 32% rodziców oraz 35% nauczycieli. [Dowód: 
akta kontroli str. 250, 252, 254] 

W maju 2016 r. została przeprowadzona ewaluacja szkolnego programu profilaktyki. 
Działalność gimnazjum została pozytywnie oceniona przez rodziców i nauczycieli, m.in.  
w zakresie zapobiegania zachowaniom agresywnym oraz zapobiegania zagrożeniom 
związanym z użyciem nowoczesnych technologii. Wśród problemów wskazanych w wyniku 
ewaluacji do rozwiązania nie znalazły się zagadnienia związane z cyberprzemocą. [Dowód: 
akta kontroli str. 101, 108] 

Wyniki ewaluacji szkolnego programu profilaktyki w części dotyczącej oceny zapobiegania 
zachowaniom agresywnym oraz zapobiegania zagrożeniom związanym z użyciem 
nowoczesnych technologii. były następujące: 

− rodzice: 86 ocen bardzo dobrych (86%), 4 oceny dobre (4%), 10 ocen 
wystarczających (10%), brak złych ocen; 

− uczniowie: 12 ocen bardzo dobrych (10%), 28 ocen dobrych (23%), 51 ocen 
wystarczających (43%) oraz 29 ocen złych (24%); 

− nauczyciele: 45 ocen bardzo dobrych (90%), 5 ocen dobrych (10%), brak ocen 
wystarczających i złych. [Dowód: akta kontroli str. 102, 104, 106] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniając dlaczego nie wyartykułowano we wnioskach faktu, iż 24% 
uczniów źle oceniło ww. działania Szkoły podała: Uznaliśmy, że jest to niezasadne skoro  
w grupie badanych rodziców oraz nauczycieli nikt nie ocenił źle działań w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem nowoczesnej technologii, a ponadto 
86% rodziców oceniło te działania bardzo dobrze. [Dowód: akta kontroli str. 492] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniając w jaki sposób wyniki ww. ewaluacji szkolnego programu 
profilaktyki z maja 2016 r. wpłynęły na działania Szkoły w roku szkolnym 2016/2017  
w zakresie walki z cyberprzemocą, podała: wyniki ewaluacji posłużyły do zgłoszenia  
w arkuszu diagnostycznym potrzeb Gimnazjum, które złożyliśmy w październiku 2016 r. do 
MZPPP, z prośbą o realizację zajęć w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy. Ponadto  
w planie szkoleń dla nauczycieli ujęte zostało szkolenie z zakresu przeciwdziałania 
cyberprzemocy, które odbyło się w marcu 2017 r. [Dowód: akta kontroli str. 37, 492] 

2.3. W planie szkoleń na rok szkolny 2016/2017 przewidziano przeprowadzenie rady 
szkoleniowej w zakresie „E-uzależnienia. Bezpieczeństwo ucznia w cyberprzestrzeni. Nowe 
kierunki zagrożeń, przeciwdziałanie cyberprzemocy, bezpieczny Internet”. W ramach 

                                                      
10 M.in. http://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html, data dostępu 12 grudnia 2016 r. 
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planów szkoleń na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 nie przewidziano doskonalenia 
umiejętności profilaktycznych i edukacyjnych nauczycieli w zakresie cyberprzemocy. 
[Dowód: akta kontroli str. 238, 239, 245-248] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że nieuwzględnienie cyberprzemocy w planach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikało z faktu, iż zjawisko to było znikome i nie 
wymagało kompleksowego szkolenia kadry pedagogicznej. Zewnętrzne szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa w sieci przeszła pani pedagog i nauczyciel informatyki, realizujący zajęcia 
w ramach profilaktyki cyberprzemocy. Mimo że w planach doskonalenia nie uwzględniono 
tematyki cyberprzemocy, członkowie Rady Pedagogicznej 23 października 2013 r. brali 
udział w szkoleniu na temat zagrożeń w Internecie, które dotyczyło między innymi zagrożeń 
cyberprzemocą zorganizowanym przez metodyka z Samorządowego Ośrodka Doradztwa 
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szkoleniem tym objęci byli wszyscy 
nauczyciele (ok. 50 osób). W dokumentacji szkoły nie znajduje się lista obecności 
nauczycieli uczestniczących w tej formie doskonalenia zawodowego, ponieważ jest to 
dokument nie podlegający archiwizacji. [Dowód: akta kontroli str. 242] 

Fakt odbycia szkolenia potwierdzają zapisy w protokole z posiedzenia rady pedagogicznej  
z dnia 23 października 2013 r. Z zapisów tych wynika, że szkolenie na temat: „Przed czym 
chronić nieletnich korzystających z Internetu” przeprowadził pracownik Samorządowego 
Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szkolenie 
obejmowało następujące zagadnienia: formy cyberprzemocy, odpowiedzialność karna, 
gdzie szukać pomocy, przydatne linki. [Dowód: akta kontroli str. 244] 

W dniu 2 marca 2017 r. odbyło się zaplanowane szkolenie członków rady pedagogicznej 
zatytułowane „Zagrożenia w Internecie. Cyberprzemoc”. W trakcie szkolenia przedstawiono 
wyniki badań dotyczące aktywności młodzieży w świecie wirtualnym, zaprezentowano film 
ostrzegający przed skutkami tej aktywności, a także udostępniono linki przydatne w celu 
przeciwdziałania cyberprzemocy. W szkoleniu wzięło udział 58 nauczycieli (92%). [Dowód: 
akta kontroli str. 318-320] 

2.4. Szkoła korzystała z materiałów informacyjnych w postaci scenariuszy zajęć wydanych 
przez Fundację Dzieci Niczyje11: „Stop cyberprzemocy”, „Internet bez przesady”, „Mój 
wizerunek online”, „Zamiast hejtu”. Ponadto wykorzystywano poradnik12 „Jak reagować na 
przemoc” oraz inne broszury13 dotyczące bezpieczeństwa w sieci. [Dowód: akta kontroli str. 
207-306, 334-337] 

Dyrektor Szkoły wyjasniła: powyższe materiały były wykorzystywane przez nauczycieli  
w poszczególnych klasach, zwłaszcza na godzinach wychowawczych. Posłużyły m.in. do 
realizacji zajęć w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, „burzy mózgów”, w trakcie 
których wykorzystywano ich treść. Niezależnie od tego materiały te udostępniano 
poszczególnym nauczycielom w celu samodoskonalenia zawodowego. [Dowód: akta 
kontroli str. 493] 

Szkoła nie uczestniczyła w konferencjach w zakresie cyberprzemocy organizowanych przez 
stowarzyszenia bądź fundacje w ramach programów MEN. [Dowód: akta kontroli str. 255] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: Nasza Szkoła nie uczestniczyła w konferencjach w zakresie 
cyberprzemocy organizowanych przez stowarzyszenia bądź fundacje w ramach programów 
MEN ponieważ konferencje takie odbywają się z reguły w czasie pracy i udział wszystkich 
nauczycieli w konferencji jest w praktyce niemożliwy. Korzystamy natomiast z materiałów 
informacyjnych zamieszczanych na portalach edukacyjnych ORE, Sieciaki.pl, Fundacja 
Dzieci Niczyje, a także korzystamy z materiałów przygotowanych przez SODMiN. Szkoła 
otrzymała ofertę działań profilaktycznych jedynie od Straży Miejskiej w Kielcach.  Natomiast 
nie otrzymywaliśmy żadnych ofert działań profilaktycznych od innych podmiotów 
zewnętrznych. Z reguły nawiązujemy kontakt telefoniczny z przedstawicielami Policji oraz  

                                                      
11 Obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 
12 Poradnik dla szkół w ramach programu „Dziecko w sieci”. 
13 M.in.: „10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci”, „Umowa internetowa”, 
”Bezpieczeństwo online” czy „Komputer, Internet – rzeczywistość XXI wieku”. 
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z Fundacją „Rampa” i ustalamy tematykę i termin realizacji zajęć profilaktycznych. [Dowód: 
akta kontroli str. 242, 243] 

Szkoła otrzymywała oferty działań profilaktycznych od Straży Miejskiej w Kielcach. Działania 
te zostały przeprowadzone podczas realizacji programu profilaktycznego Straży w trakcie 
zajęć w Gimnazjum. Dowód: akta kontroli str. 307-316] 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniając, czy Szkoła występowała z inicjatywą w celu 
organizowania zajęć profilaktycznych podała: od wielu lat mamy dobre relacje z Policją, 
Strażą Miejską w Kielcach oraz Fundacją Rampa i wielokrotnie występowaliśmy drogą 
telefoniczną z zapotrzebowaniem do tych podmiotów o organizowanie zajęć 
profilaktycznych. Nie mogliśmy ująć szczegółowo tematyki i terminu zajęć w planie 
profilaktycznym, gdyż instytucje te reagują na bieżące potrzeby. Ponieważ prowadzą one 
zajęcia w bardzo wielu placówkach oświatowych, trudno jest konkretnie przewidzieć  
w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego szczegółowe zasady i terminy współpracy. 
[Dowód: akta kontroli str. 492, 493] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieobejmowaniu przez Dyrektora Szkoły przeprowadzaną 
corocznie ewaluacją wewnętrzną działań związanych z problematyką cyberprzemocy. Nie 
dokonano również ewaluacji programów profilaktyki za lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015. 
[Dowód: akta kontroli str. 121-133, 134, 242, 491] 

Dyrektor szkoły wyjaśniła: obowiązkiem dyrektora jest przeprowadzenie w każdym roku 
szkolnym ewaluacji wewnętrznej w wybranym przez niego obszarze. W kontrolowanym 
okresie przeprowadzone zostały ewaluacje wewnętrzne, jednak dotyczyły one innych 
obszarów pracy szkoły, wynikających z autentycznych potrzeb. Zjawisko cyberprzemocy jak 
dotąd nie stanowiło tak istotnego zagrożenia wśród uczniów, iż moim zdaniem diagnoza 
prowadzona przez pedagoga szkolnego i profilaktyka, były działaniami wystarczającymi. 
Dyrektor Szkoły stwierdziła ponadto: Założyliśmy, że szkolny program profilaktyki będzie 
realizowany przez trzy kolejne lata szkolne, po czym zostanie poddany ewaluacji, co 
uczyniono w maju 2016 r. Z tego powodu nie dokonywano ewaluacji programu profilaktyki  
w latach poprzednich. [Dowód: akta kontroli str. 241, 242, 491] 

Niedokonanie ewaluacji szkolnego programu profilaktyki w latach 2013/2014 i 2014/2015, 
jak również pominięcie zjawiska cyberprzemocy w ewaluacji wewnętrznej w ramach 
nadzoru pedagogicznego było działaniem nierzetelnym. Najwyższa Izba Kontroli nie 
kwestionuje prawa dyrektora szkoły do wyboru obszaru działalności Szkoły, który zostanie 
objęty ewaluacją. Należy jednak zauważyć, iż tłumaczenie braku ewaluacji zjawiska 
cyberprzemocy jego marginalnością, jest nieuprawnione. Potwierdzają to wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli, według których 
ze zjawiskiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży zetknęło się 45 ankietowanych 
uczniów (54%), 30 rodziców (32%) oraz 11 nauczycieli (35%), a także wyniki ewaluacji 
programu profilaktyki z maja 2016 r, zgodnie z którymi 24% uczniów źle oceniło działania 
Szkoły w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym z użyciem nowoczesnej 
technologii. [Dowód: akta kontroli str. 61, 66, 71, 76, 104, 250-254] 

W planach szkoleń nauczycieli Gimnazjum na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016  nie 
przewidziano doskonalenia umiejętności profilaktycznych i edukacyjnych nauczycieli  
w zakresie cyberprzemocy. [Dowód: akta kontroli str. 238, 239, 245-248]  

Z wyjaśnień Dyrektora Gimnazjum wynika, że 23 października 2013 r. odbyło się poza 
planem szkolenie, które poświęcone było zagadnieniom związanym z cyberprzemocą. 

Z uwagi na nieudokumentowanie obecności nauczycieli na szkoleniu z dnia 23 października 
2013 r., nie można określić, czy wszyscy wychowawcy klas posiadali odpowiednie 
przygotowanie do omawiania problematyki związanej z cyberprzemocą. [Dowód: akta 
kontroli str. 244, 501] 

Nauczyciele Gimnazjum podejmowali działania profilaktyczne dotyczące ograniczania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Były to zajęcia dla młodzieży organizowane we 
własnym zakresie, jak również prowadzone przez zaproszonych przedstawicieli Policji, 
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Straży Miejskiej oraz prelegentów z Fundacji „Rampa”. Rodzice uczniów mieli możliwość 
skorzystania z konsultacji specjalistów z MZPPP. 
W badanym okresie przeprowadzono dwa szkolenia dla nauczycieli obejmujące 
problematykę cyberprzemocy. Szkoła korzystała z materiałów informacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa w sieci, natomiast nie uczestniczyła w konferencjach w zakresie 
cyberprzemocy organizowanych przez stowarzyszenia bądź fundacje w ramach programów 
MEN, a także nie wykorzystywano zamieszczonych przez NASK materiałów dotyczących 
cyberprzemocy. 
Nie dokonano ewaluacji szkolnego programu profilaktyki za lata 2013/2014 i 2014/2015,  
a przeprowadzone przez Dyrektora Gimnazjum ewaluacje działalności wychowawczej  
i profilaktycznej Szkoły nie obejmowały swoim zakresem zagadnienia cyberprzemocy. 

 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy 

3.1. W Gimnazjum wprowadzono od 1 września 2013 r. „Procedury reagowania  
w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz kryzysowych”, stanowiące zbiór zasad 
postępowania uczniów na terenie Szkoły, jak również określające tryb postępowania  
w sytuacjach nadzwyczajnych. Wśród ww. procedur znajdują się procedury postępowania 
dotyczące cyberprzemocy. Obejmują one: 

− przekazanie przez nauczyciela (pracownika szkoły) informacji o zaistniałym fakcie 
wychowawcy; 

− ustalenie okoliczności zdarzenia przez wychowawcę i pedagoga wraz z uczniami; 
− zabezpieczenie dowodów i przekazanie dyrektorowi informacji o zdarzeniu; 
− sporządzenie notatki służbowej przez pedagoga; 
− odnotowanie zdarzenia przez wychowawcę w zeszycie uwag; 
− podjęcie przez dyrektora decyzji o zawiadomieniu Policji. 

Powyższe procedury są zbieżne z procedurami, które opisuje Standard bezpieczeństwa 
online placówek oświatowych opracowany i upubliczniony na stronach14 Ministerstwa 
Cyfryzacji15 w części dotyczącej reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nie obejmują one 
natomiast działań profilaktycznych16, a także prowadzenia dokumentacji i monitoringu 
pointerwencyjnego. [Dowód: akta kontroli str.  15, 18, 255, 493] 

3.2. W badanym okresie wystąpiło sześć zdarzeń dotyczących cyberprzemocy wśród 
uczniów Gimnazjum, z tego: jedno w roku szkolnym 2013/2014, jedno w roku szkolnym 
2014/2015 oraz cztery w roku szkolnym 2016/2017. W roku szkolnym 2015/2016 zdarzenia 
dotyczące cyberprzemocy nie wystąpiły. 

Zdarzenia te obejmowały: 
− kierowanie obraźliwych uwag do uczniów z fikcyjnego konta; 
− zamieszczenie na portalu społecznościowym zdjęć i obraźliwych uwag w stosunku 

do innych osób; 
− zamieszczenie w Internecie spreparowanego zdjęcia ucznia; 
− przesłanie spreparowanych zdjęć uczniów innym osobom; 
− przesyłanie gróźb uczniowi oraz próba wyłudzenia pieniędzy; 
− wykonywanie bez zgody zainteresowanej osoby zdjęć, przetworzenie ich  

i zamieszczenie na portalu społecznościowym. {Dowód: akta kontroli str. 347, 364, 
413, 422, 438, 453] 

Zjawiskiem cyberprzemocy dotkniętych zostało ośmiu uczniów, z tego: jeden w roku 
szkolnym 2013/2014, trzech w roku szkolnym 2014/2015 oraz czterech w roku szkolnym 
2016/2017.  

                                                      
14 https://mc.gov.pl/files/1._standard_bezpieczenstwa_online_placowek_oswiatowych1.pdf, 
15Przed powołaniem Ministerstwa Cyfryzacji (16 listopada 2015 r.) zadania w zakresie cyberprzemocy 
wykonywało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.  
16 Proponowany przez Standard model działań profilaktycznych powinien obejmować: działania diagnostyczne, 
działania informacyjne, działania szkoleniowe i edukacyjne oraz działania wychowawcze. 
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Sprawcami cyberprzemocy było 13 uczniów, z tego: jeden w roku szkolnym 2014/2015 oraz 
12 w roku szkolnym 2016/2017. W dwóch przypadkach17 sprawcy nie zostali ustaleni. 
[Dowód: akta kontroli str. 338, 358, 398, 415, 433, 445] 

Gimnazjum nie prowadzi odrębnej ewidencji dokumentującej występowanie zdarzeń 
cyberprzemocy. Wszystkie dokumenty dotyczące przypadków cyberprzemocy wśród 
uczniów przechowywane były w segregatorach pn. „Rejestr zdarzeń” wraz z innymi 
dokumentami dotyczącymi uczniów Gimnazjum, którzy sprawiali problemy wychowawcze. 
Wśród tych dokumentów znajdują się pisma skierowane do Sądu Rejonowego III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich w Kielcach, a także pisma skierowane do Komisariatu I Policji  
w Kielcach. W dokumentach tych Szkoła zwracała się z prośbą do ww. instytucji  
o podjęcie stosownych działań w celu rozwiązania wskazanych problemów. Inne dokumenty 
były przechowywane w segregatorach pn. „Rejestr kontaktów z rodzicami  
i uczniami”. Są to notatki pedagoga szkolnego dokumentujące kontakty z uczniami 
Gimnazjum sprawiającymi problemy wychowawcze, a także z rodzicami tych uczniów. 
[Dowód: akta kontroli str. 333] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: w naszym Gimnazjum w badanym okresie wystąpiło sześć 
zdarzeń związanych z cyberprzemocą. Dokumenty dotyczące ww. zdarzeń, w tym wszystkie 
pisma skierowane do Sądu i do Policji znajdują się w segregatorach przechowywanych  
w Szkole. W razie konieczności można bez problemów korzystać z tych dokumentów.  
W mojej ocenie tworzenie dodatkowej ewidencji, biorąc po uwagę skalę zdarzeń, jest 
niezasadne. [Dowód: akta kontroli str. 481] 

3.3. Wszyscy uczniowie, w stosunku do których ujawniono zdarzenia cyberprzemocy 
uzyskali pomoc. Udzielona przez Szkołę pomoc polegała na: 

− poinformowaniu o zdarzeniu rodziców ucznia; 
− próbie ustalenia sprawcy zdarzenia poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami; 
− przedstawieniu rodzicom możliwości skorzystania z pomocy psychologa z MZPPP; 
− zgłoszeniu sprawy na Policję; 
− monitorowaniu funkcjonowania uczniów (ofiar i sprawców) na terenie Szkoły. 

Monitorowanie funkcjonowania uczniów obejmowało: obserwację zachowania podczas 
przerw, systematyczne rozmowy wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem wpisywane 
do dziennika pracy pedagoga oraz krótkie rozmowy pedagoga z uczniem podczas przerw. 
Pomocy udzielano do końca roku szkolnego, w którym zdarzenia wystąpiły, a w przypadku 
roku szkolnego 2016/2017 jest kontynuowana. 

W stosunku do ujawnionych sprawców cyberprzemocy podjęto następujące działania: 
− poinformowano rodziców sprawcy; 
− skierowano sprawę na Policję;  
− nałożono kary zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania 

zachowania w postaci obniżenia oceny z zachowania; 
− monitorowano zachowanie. 

Szkoła w stosunku do uczniów zagrożonych cyberprzemocą lub uczniów będących 
sprawcami cyberprzemocy podejmowała następujące działania profilaktyczno-
wychowawcze: 

− realizowano zagadnienia dotyczące problematyki agresji, przemocy (w tym 
cyberprzemocy) na lekcjach wychowawczych w klasie ucznia dotkniętego 
zjawiskiem cyberprzemocy; 

− systematycznie kontaktowano się z rodzicami; 
− monitorowano zachowanie uczniów; 
− zapewniono możliwość skorzystania z porad i wsparcia psychologa na terenie 

Szkoły; 
− zorganizowano spotkanie dla rodziców na temat: „Zagrożenia związane  

z używaniem nowoczesnej technologii, e-uzależnienia, cyberprzemoc”. 

                                                      
17 Po jednym zdarzeniu w roku szkolnym 2013/2014 i 2016/2017. 
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Stwierdzone przypadki cyberprzemocy wpłynęły na podjęcie przez Szkołę następujących 
działań profilaktyczno-wychowawczych: 

− realizowanie działań poświęconych problematyce agresji w sieci; 
− zrealizowanie przez młodzież i opublikowanie na stronie internetowej Szkoły filmu 

poruszającego problematykę cyberprzemocy pt. „Cyberwirus”;  
− zapewnienie uczniom możliwości korzystania na terenie Szkoły ze wsparcia 

psychologa z MZPPP podczas systematycznych dyżurów18; 
− diagnozowanie zagrożenia cyberprzemocą na podstawie badania ankietowego; 
− pozyskanie realizatorów programów profilaktycznych dla  młodzieży; 
− organizowanie spotkań dla rodziców poświęconych problematyce okresu 

dorastania (agresja fizyczna, psychiczna, elektroniczna); 
− pozyskiwanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami. 
− integrowanie społeczności szkolnej poprzez organizowanie imprez szkolnych (m.in. 

Memoriał Jarka Tkaczyka, Wspólne Kolędowanie, Karnawałowy Zawrót Głowy, 
Maraton Pisania Listów, Patriotyczna Gra Miejska i inne); 

− zapewnienie uczniom alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez 
organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych, tj. m.in.: Noc Filmowa, wycieczki, 
rajdy rowerowe, wyjścia na lodowisko, kręgle, narty, festyn rodzinny; 

− zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły informacji dotyczących zjawiska 
cyberprzemocy (wyjaśnienie pojęcia, formy pomocy, odpowiedzialność prawna, 
możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach zaistnienia przemocy w sieci); 

− organizowanie spotkań dla rodziców poświęconych problematyce okresu 
dorastania (agresja fizyczna, psychiczna, elektroniczna); 

− monitorowanie zachowania uczniów na terenie Szkoły podczas dyżurów  
nauczycieli, w trakcie lekcji. [Dowód: akta kontroli str. 338-480, 484, 486, 488, 490] 

Sposób postępowania Szkoły w przypadku wystąpienia czynów obejmujących swoim 
charakterem cyberprzemoc były zgodne ze Standardem bezpieczeństwa online placówek 
oświatowych, jak również z „Procedurami reagowania w trudnych sytuacjach 
wychowawczych oraz kryzysowych” obowiązującymi w Gimnazjum.  

Szkolne zasady oceny zachowania uczniów nie przewidywały obniżenia oceny dla sprawcy 
cyberprzemocy. Dyrektor Szkoły wyjaśniła: uczniowie, którzy byli sprawcami zdarzeń 
związanych z cyberprzemocą mieli obniżone oceny z zachowania w oparciu  
o wewnątrzszkolne zasady oceniania, z uwagi na naganne zachowanie. [Dowód: akta 
kontroli str. 482] 

3.4. O zdarzeniach mających charakter cyberprzemocy Szkoła informowała telefonicznie 
rodziców uczniów oraz pisemnie Policję. Policja nie przesyłała zwrotnych informacji  
o podjętych działaniach w związku ze zgłoszonymi zdarzeniami i o sposobie wykorzystania 
informacji nadesłanych przez Szkołę. [Dowód: akta kontroli str. 338, 339, 347, 358, 359, 
364, 365, 398, 399, 413, 414, 415, 416, 422, 433, 434, 438, 439, 445, 446, 457, 458] 

Odnośnie sposobu informowania rodziców o zaistniałych zdarzeniach Dyrektor Szkoły 
podała: O zdarzeniach mających charakter cyberprzemocy Szkoła informowała telefonicznie 
rodziców uczniów oraz pisemnie Policję. Rodziców informowano o przysługujących im 
środkach ochrony prawnej dostępnych w danej sytuacji oraz o podjętych działaniach  
w związku z tymi zdarzeniami. Telefoniczna forma kontaktu zapewnia natychmiastową 
możliwość przekazania rodzicowi informacji o zaistniałej sytuacji i nieodwlekania reakcji  
w czasie. Policja nie przesłała żadnej informacji zwrotnej w odpowiedzi na przesłane przez 
nas informacje. Moim zdaniem otrzymanie takiej informacji z Policji byłoby niezwykle cenne, 
szczególnie w aspekcie działań występujących po zaistnieniu zjawiska cyberprzemocy. 
[Dowód: akta kontroli str. 481] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieujęciu w obowiązujących w Gimnazjum „Procedurach 
reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz kryzysowych”, w części dotyczącej 
zjawiska cyberprzemocy, działań profilaktycznych, a także obowiązku prowadzenia 

                                                      
18 W każdy piątek w godzinach 8.00-12.00. 
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dokumentacji i monitoringu pointerwencyjnego. W tym zakresie Procedury są 
niedostosowane do Standardu bezpieczeństwa online placówek oświatowych 
opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. [Dowód: akta kontroli str.  15, 18, 255] 

Dyrektor Szkoły jako przyczynę niezgodności ww. procedur ze Standardem bezpieczeństwa 
online placówek oświatowych, podała nieznajomość treści Standardu. [Dowód: akta kontroli 
str. 256] 

1. W badanym okresie w Szkole ujawniono, że cyberprzemocą dotkniętych zostało ośmiu 
uczniów. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK wynika, że spośród  
45 ankietowanych uczniów, którzy kiedykolwiek zetknęli się z cyberprzemocą, aż  
11 doświadczyło tego zjawiska osobiście. Może to wskazywać, że liczba zdarzeń 
cyberprzemocy była wyższa od ujawnionej. 

2. Zagadnienia dotyczące problematyki agresji, przemocy (w tym cyberprzemocy) były 
realizowane na lekcjach wychowawczych w klasach uczniów dotkniętych cyberprzemocą. 
Głównym narzędziem działań profilaktycznych w tym zakresie była profilaktyka uniwersalna. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniając przyczyny niezastosowania profilaktyki selektywnej podała 
napiętnowanie całej klasy w przypadku jednorazowych zdarzeń przyniosłoby więcej złego 
niż dobrego. Żaden z uczniów nie ponowił zachowań niepożądanych. Wszyscy wykazali 
skruchę i przeprosili pokrzywdzonych. Musimy mieć na uwadze, że jest to młody człowiek, 
rozchwiany emocjonalnie i napiętnowanie go przez stworzenie dla niego selektywnych 
działań może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych nastrojów depresyjnych oraz 
ogromnego lęku przez wymierzoną karą. [Dowód: akta kontroli str. 492] 

Zdaniem NIK, w związku z wystąpieniem zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów 
Gimnazjum, należy rozważyć, czy preferowana przez Szkołę profilaktyka uniwersalna 
stanowi wystarczające narzędzie do zapobiegania temu zjawisku, również w kontekście 
zwiększenia się liczby ujawnionych zdarzeń (w latach szkolnych 2013/2014  
i 2014/2015 wystąpiło po jednym zdarzeniu, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 już 
cztery zdarzenia). 

Gimnazjum wprowadziło „Procedury reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych 
oraz kryzysowych”, uwzględniające zasady postępowania dotyczące cyberprzemocy. Są 
one zbieżne ze Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych w części 
dotyczącej reagowania w sytuacjach kryzysowych, jednakże nie obejmują działań 
profilaktycznych, a także prowadzenia dokumentacji i monitoringu pointerwencyjnego. 
Wszyscy uczniowie, w stosunku do których ujawniono zdarzenia cyberprzemocy uzyskali 
niezbędną pomoc. Podjęte przez Szkołę działania były adekwatne do zagrożenia. Szkoła  
w stosunku do uczniów zagrożonych cyberprzemocą lub uczniów będących sprawcami 
cyberprzemocy podejmowała niezbędne działania profilaktyczno-wychowawcze. Pomimo  
że w Gimnazjum nie prowadzono ewidencji zdarzeń dotyczących cyberprzemocy, 
zgromadzone dokumenty dotyczące tych zdarzeń w sposób jednoznaczny pokazują skalę 
zjawiska. Szkoła informowała rodziców i Policję o wszystkich zdarzeniach mających 
charakter cyberprzemocy, przy czym od Policji nie otrzymała informacji zwrotnej o sposobie 
wykorzystania informacji o zdarzeniach. 
Pomimo wystąpienia zdarzeń cyberprzemocy, głównym narzędziem do zapobiegania takim 
zdarzeniom była profilaktyka uniwersalna. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli19, wnioskuje o: 

1. Opracowywanie programów profilaktycznych w oparciu o rzetelną diagnozę 
problemów uczniów, w tym obejmujących problematykę cyberprzemocy,  

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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z uwzględnieniem wskaźników pozwalających na ocenę realizacji zaplanowanych 
działań w tym zakresie.   

2. Obejmowanie ewaluacją wewnętrzną prowadzoną w ramach nadzoru 
pedagogicznego zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz dokonywanie 
ewaluacji prowadzonych przez Szkołę działań profilaktycznych, których celem jest 
przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. 

3. Dostosowanie procedur postępowania dotyczących cyberprzemocy do wymogów 
Standardu bezpieczeństwa online placówek oświatowych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia        kwietnia 2017 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Jerzy Stachowiak 

główny specjalista k.p. 
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