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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/071 – Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Okres objęty kontrolą 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

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

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr  
LKI/18/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gimnazjum nr 4 w Starachowicach, ul. Jana Pawła II 18, 27-200 Starachowice (dalej: 
Gimnazjum lub Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Salamon, Dyrektor Gimnazjum od 1 września 2011 r. 
  (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W Gimnazjum w okresie objętym kontrolą, uchwalone zostały, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2, programy wychowawcze i programy 
profilaktyczne. Opracowanie tych dokumentów nie zostało poprzedzone rzetelną diagnozą 
środowiska szkolnego, w tym ustaleniem skali zjawiska cyberprzemocy występującej wśród 
dzieci i młodzieży. W programach wychowawczych i profilaktycznych nie określono również 
wskaźników pozwalających zbadać zakładane efekty realizowanych zadań. Powyższe 
programy w sposób ogólny odnosiły się do problemu przemocy rówieśniczej oraz zagrożeń 
związanych z uzależnieniami, przy czym w programach profilaktycznych zakładano 
prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy. Ww. programy nie były 
ewaluowane. 
W Gimnazjum prowadzone były działania profilaktyczne mające na celu przybliżenie 
młodzieży szkolnej problematyki cyberprzemocy. Działania te polegały przede wszystkim na 
przekazywaniu informacji dotyczących cyberprzemocy podczas zajęć lekcyjnych,  
a także o zagrożeniach i korzyściach wynikających z powszechnego dostępu do Internetu. 
Prowadzone były również, zarówno dla uczniów jak i ich rodziców, akcje i projekty 
profilaktyczne związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży. Działania te realizowane były głównie przez nauczycieli Gimnazjum oraz 
pedagoga i psychologa szkolnego i miały charakter profilaktyki uniwersalnej. Uczniowie 
uczestniczyli także w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji, straży 
miejskiej, przedstawicieli prokuratury oraz specjalistę z poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum posiadali niezbędnie kwalifikacje do 
prowadzenia tego typu zajęć, doskonalili także swoje umiejętności w tym zakresie. 
Działalność wychowawcza i profilaktyczna prowadzona w Gimnazjum, w tym dotycząca 
„zagrożeń w sieci” była przedmiotem zainteresowania nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez kuratora oświaty. W raporcie z ewaluacji zewnętrznej, problemowej 
kuratorium oświaty oceniło współpracę Szkoły z poradniami psychologiczno-

                                                      
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 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
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pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, jako 
zgodną z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 
W Gimnazjum obowiązywały pisemne procedury w sytuacji zagrożenia cyberprzemocą. 
Sposób postępowania Szkoły w przypadkach wystąpienia zdarzeń mających znamiona 
cyberprzemocy był zgodny z ww. procedurami.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Liczba uczniów oraz oddziałów Gimnazjum w poszczególnych latach szkolnych 
objętych kontrolą, przedstawiała się następująco: 
− 242 uczniów w 11 oddziałach – w roku szkolnym 2013/2014; 
− 239 uczniów w 10 oddziałach – w roku szkolnym 2014/2015; 
− 223 uczniów w dziewięciu oddziałach – w roku szkolnym 2015/2016; 
− 231 uczniów w dziewięciu oddziałach  – w roku szkolnym 2016/2017.  
Liczba uczniów w oddziałach w ww. okresach wahała się od 18 do 29. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

W kontrolowanym okresie w Gimnazjum zatrudniony był jeden psycholog w wymiarze 1/2 
etatu i jeden pedagog w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Psycholog i pedagog posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane § 19 i 20 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,  
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli3. 

Psycholog ukończyła wyższe studia o kierunku „Społeczna psychologia kliniczna” oraz 
studia podyplomowe z zakresu „Socjoterapia z resocjalizacją”. Posiada również ukończone 
m.in.: „Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny”, kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”, 
szkolenie „Współczesny wychowawca, profilaktyk, nauczyciel zdrowego trybu życia”, kurs 
kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”. 

Pedagog ukończyła wyższe studia o kierunku „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” oraz 
studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna”. Posiada również ukończone m.in.: 
kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”, szkolenie „Trening Zastępowania Agresji”  
(120 godzin), kurs z zakresu „Szkolne doradztwo zawodowe”, cykl szkoleniowy „Monar”: 
„Praca terapeutyczno-wychowawcza z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniami 
(200 godzin), cykl szkoleniowy „Centrum Negocjacji”: „Mediacje Rozwiązywanie konfliktów”, 
szkolenie uprawniające do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej”, kurs „Organizowanie i monitorowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli w placówce oświatowej (30 godzin), warsztaty „Trening pewności siebie dla 
uczniów doznających przemocy w szkole”, szkolenie „Realizacja programów 
profilaktycznych w szkole”, warsztaty „Praca wychowawcza szkoły, szkolny program 
profilaktyki”, warsztaty „Mobbing agresja, nękanie w szkole - jak radzić sobie z trudnymi 
zachowaniami”. 

(dowód: akta kontroli str. 5-9) 

Zgodnie z § 45 statutu Gimnazjum nadzór pedagogiczny należał do obowiązków Dyrektora 
Gimnazjum. Dyrektor nadzór pedagogiczny sprawowała poprzez wykonywanie zadań  
i czynności określonych w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

                                                      
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
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pedagogicznego4, w trybie planowych lub doraźnych działań. Działania prowadzone przez 
Dyrektora  wynikały z potrzeb placówki. 

(dowód: akta kontroli str. 26-37) 

1.2. Podczas kontroli przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe, którym objęto  
26 nauczycieli5, 90 uczniów6 oraz 91 rodziców7. 

Z badania ankietowego nauczycieli wynikało, że żadna z badanych osób nie zetknęła się ze 
zjawiskiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży z Gimnazjum. Na pytanie, czy  
w Gimnazjum występowało zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 15 (57,6%) 
osób odpowiedziało, że nie, a 11 (42,3%), że nie wie. Jedna z osób z drugiej grupy 
zaznaczyła, że zdarzały się pojedyncze przypadki, wyśmiewania się, używania 
wulgaryzmów, ale nie były to powtarzające się umyślne działania. 

Badanie ankietowe uczniów wykazało, że gdyby mogli wybrać szkołę ponownie 86 (95,5%) 
wybrałoby tę samą, z tego 36 (40%) odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 50 (55,5%), że 
raczej tak. 79 uczniów (87,8%) nie zetknęło się nigdy ze zjawiskiem cyberprzemocy, 
natomiast kontakt z tym zjawiskiem miało 11 (12,2%), z tego w czterech przypadkach 
dotyczyło to ankietowanego ucznia, w dwóch przypadkach koleżanki i kolegi ze szkoły,  
a w pięciu – innej osoby.  
Wśród osób, które miały kontakt z cyberprzemocą zjawisko to miało formy8: prześladowania 
w jednym przypadku, zastraszania i nękania po trzy razy, wyśmiewania się 10 razy, 
rozsyłania kompromitujących materiałów oraz włamania na konto pocztowe po jednym 
przypadku.  
Ankietowani uczniowie w dziewięciu przypadkach nie zwracali się o pomoc, natomiast po 
jednej osobie zwróciło się o pomoc do wychowawcy oraz do kolegi.  
Siedmiu sprawców cyberprzemocy zostało ujawnionych, w jednym przypadku nie,  
a w trzech – uczniowie nie posiadali takiej wiadomości. Po ujawnieniu, w ośmiu 
przypadkach cyberprzemoc ustała, a w trzech nie. 
Spośród ankietowanych uczniów, gdyby byli ofiarami cyberprzemocy 71 (78,9%) o pomoc 
zwróciłaby się do rodziców, 46 (51,1%) – do nauczyciela/wychowawcy ze szkoły, 27 
(30,0%) – do kolegi, sześciu (6,7%) – do innej osoby, z tego trzy osoby do psychologa lub 
pedagoga, po jednej osobie do rodzeństwa, Policji, ciotki. 
Spośród ankietowanych uczniów 81 (90,0%) stwierdziło, że w swojej szkole mieli możliwość 
uczestniczenia w zajęciach z zakresu cyberprzemocy, przy czym 23 (25,6%) uznało, że 
niewiele z tych zajęć pamięta, 35 (38,9%) uczniów uważało, że zajęcia dotyczące 
przeciwdziałania cyberprzemocy zmieniły ich aktywność w Internecie, 28 (31,1%), że nie 
zmieniły, natomiast 27 (30%) nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 
Badanie ankietowe rodziców wykazało, że gdyby mogli wybrać ponownie szkołę dla dziecka 
85 (93,4%) wybrałoby tę samą szkołę. Raczej nie wybrałoby tej samej szkoły sześcioro 
rodziców (6,6%). 65 (71,4%) rodziców nie zetknęło się nigdy ze zjawiskiem cyberprzemocy, 
natomiast kontakt z tym zjawiskiem miało 26 (28,6%), z tego w pięciu przypadkach 
dotyczyło ich dziecka, w sześciu przypadkach kolegi lub koleżanki z klasy dziecka, w dwóch 
przypadkach kolegi lub koleżanki ze szkoły ich dziecka, a w 13 innej osoby. 
Zjawisko cyberprzemocy miało formy: prześladowania w trzech przypadkach, zastraszania 
dwukrotnie, nękania pięć razy, wyśmiewania się 24 razy, rozsyłania kompromitujących 
materiałów pięciokrotnie, włamania na konta pocztowe dwukrotnie oraz wykluczenia  
i ignorowania na forum jednokrotnie. 
Badani rodzice w siedmiu przypadkach nie zwracali się o pomoc. Czternaście osób zwróciło 
się do nauczyciela/wychowawcy, osiem osób do dyrekcji szkoły, siedem osób do Policji oraz 
po jednej osobie do pedagoga szkolnego i osoby prywatnej.  

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1270. 
5 W Gimnazjum zatrudnionych było ogółem 30 nauczycieli. 
6 Ankieta dla uczniów była wypełniana przez gimnazjalistów, obecnych w dniu przeprowadzania 
ankiety, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na objęcie ich dziecka badaniem. 
7 Ankiety do wypełnienia przekazano 100 rodzicom. 
8 Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
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W 15 przypadkach sprawca cyberprzemocy został ujawniony, w jednym nie, a w 10 rodzice 
nie posiadali takiej wiadomości. Po ujawnieniu, w 24 przypadkach cyberprzemoc ustała,  
a w dwóch nie. 
Gdyby dzieci ankietowanych rodziców były ofiarami cyberprzemocy, to 68 (74,7%) rodziców 
zwróciłoby się o pomoc do nauczyciela/wychowawcy szkoły, 42 (46,0%) do dyrekcji szkoły, 
54 (59,3%) do Policji, sześciu (6,6%) do innej osoby (psychologa, pedagoga), a dwie osoby 
(2,2%) nie zwróciłyby się o pomoc do nikogo. 48 (52,8%) rodziców uczniów odpowiedziało, 
że w szkole uczestniczyli w zajęciach, pogadankach, wywiadówkach, prelekcjach 
dotyczących zjawiska cyberprzemocy, 33 (36,3%) nie uczestniczyło w takich zajęciach,  
a 10 (10,9%) nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. 42 (46,2%) 
rodziców stwierdziło, że zajęcia dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy zmieniły ich 
wiedzę nt. zagrożeń związanych z cyberprzemocą, 31 (34,0%) uważało, że nie, a 18 
(20,0%) nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. 

(dowód: akta kontroli str. 38-41, 358-359) 

1.3. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, 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 lit. pkt 1 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 § 4 pkt 1 statutu Gimnazjum, Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie  
o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte  
w programie wychowawczym i programie profilaktyki. W § 5 pkt 14 statutu zawarto 
stwierdzenie, że Gimnazjum prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
realizację przyjętego w szkole programu profilaktycznego, rozpoznawanie i analizowanie 
indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, realizację określonej tematyki na godzinach 
do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji 
działających na rzecz dziecka i rodziny, działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym 
rozpoznanie relacji między rówieśnikami, promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia, 
prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, prowadzenie profilaktyki uzależnień.  

(dowód: akta kontroli str. 13-18) 

Opracowanie programu wychowawczego i programu profilaktycznego następowało na 
początku każdego roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 278-285) 

W kontrolowanym okresie w Gimnazjum obowiązywały cztery programy wychowawcze oraz 
cztery programy profilaktyczne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz 
2016/2017.  
Do opracowania, wdrażania i ewaluowania ww. dokumentów w Gimnazjum powołany został 
zespół, w skład którego wchodzili jako koordynator pedagog szkolny oraz jako członkowie 
zespołu wyznaczeni nauczyciele.  

(dowód: akta kontroli str. 42-177) 

Przedstawiciele ww. zespołu uczestniczyli w kursach i szkoleniach związanych  
z tworzeniem powyższych dokumentów. 

 (dowód: akta kontroli str. 507-514) 

Wszystkie obowiązujące w okresie objętym kontrolą programy wychowawcze posiadały 
podobną strukturę i treść. W każdym z poddanych analizie programów zawarte zostały: 
wstęp, etapy konstruowania programu (wstępna identyfikacja i diagnoza), cele priorytetowe 
programu, w ramach których określono cele szczegółowe, zadania i metody realizacji, 
realizatorzy i terminy realizacji poszczególnych działań.  
Do priorytetowych celów programów wychowawczych  zaliczono: 
1) na rok 2013/2014: 
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− zapewnienie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych  
i stymulujących potrzebę permanentnego rozwoju uczniów – funkcjonowanie klas 
integracyjnych i sportowych; 

− ukierunkowanie procesu kształtowania postaw i wychowania na wartości prospołeczne 
– kultura osobista i patriotyzm; 

2) na rok 2014/2015: 
− realizacja strategii edukacji włączającej tworzącej warunki sprzyjające wyrównaniu 

szans edukacyjnych i stymulującej potrzebę permanentnego rozwoju uczniów – 
funkcjonowanie klas integracyjnych i sportowych; 

− ukierunkowanie procesu kształtowania osobowości na wartości prospołeczne – 
respektowanie norm społecznych; 

3) na rok 2015/2016: 
− realizacja strategii edukacji włączającej tworzącej warunki sprzyjające wyrównywaniu 

szans edukacyjnych i stymulującej potrzebę permanentnego rozwoju uczniów; 
− ukierunkowanie procesu kształtowania osobowości na wartości prospołeczne – 

respektowanie norm społecznych; 
4) na rok 2016/2017: 
− zapewnienie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych  

i stymulujących potrzebę permanentnego rozwoju uczniów; 
− ukierunkowanie postaw i wychowania na wartości prospołeczne. 
W ramach celów priorytetowych określono szereg celów szczegółowych, z których żaden 
nie dotyczył zagadnień związanych z cyberprzemocą. 
Zadania i metody realizacji celów szczegółowych zostały przyporządkowane do 
poszczególnych podmiotów występujących w procesie wychowawczym, tj. dyrekcji, rady 
pedagogicznej, wychowawców, pedagoga szkolnego, rodziców, rady rodziców, samorządu 
uczniowskiego.  
Programy zawierały harmonogram realizacji zaplanowanych działań, określający jego 
adresata, podmiot realizujący, w jakiej formie, gdzie i w jakim terminie. 
W programie nie określono zadań w zakresie cyberprzemocy, jak również wśród zadań 
(działań) przyjętych do realizacji nie było takich, które są bezpośrednio związane z tą 
problematyką.  

(dowód: akta kontroli str. 42-113) 

Pedagog Bożena Kornecka-Kalista wyjaśniła m.in.: zadania zawierające przeciwdziałanie 
przemocy w tym cyberprzemocy, określone zostały w ramach celów priorytetowych: 
respektowanie norm społecznych i celów szczegółowych: podmioty społeczności szkolnej 
znają podstawowe normy społeczne i prawne, upowszechniają, realizują normy zachowań 
określone w prawie, internalizują normy społeczne w zakresie kultury osobistej. Zadania 
dotyczą upowszechnienia różnych obszarów prawa - praw ucznia, dziecka, człowieka, 
obywatela, także w zakresie komunikacji w sieci, norm kultury osobistej, wartości, 
wychowawcy zawierają z uczniami kontrakt dotyczący zasad zachowania. (….) 

 (dowód: akta kontroli str. 515-517) 

Do efektów wychowawczych przewidzianych w ww. programach zaliczono m.in.: poczucie 
bezpieczeństwa w społeczności szkolnej, dążenie do integracji społeczności szkolnej, 
ochrona ucznia przez zagrożeniami wynikającymi z komunikacji informatycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 51, 67, 85, 106) 

W programach wychowawczych nie zawarto wskaźników, które pozwoliłyby zbadać 
efektywność podejmowanych działań w ramach realizacji poszczególnych zadań 
określonych w programie.  

(dowód: akta kontroli str. 42-113) 

Również obowiązujące w okresie objętym kontrolą programy profilaktyczne posiadały 
podobną strukturę i treść. W każdym z poddanych analizie programów zawarty został 
wstęp, etapy konstruowania programu (wstępna identyfikacja szczególnie w zakresie 
ryzykownych zachowań, diagnoza sytuacji szkolnej, werbalizacja zaleceń dla programu), 
cele strategiczne programu, w ramach których określono cele szczegółowe, zadania  
i metody realizacji, realizatorzy i terminy realizacji poszczególnych działań.  
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Do celów strategicznych programów profilaktycznych zaliczono: 
1) na rok 2013/2014: 
− promowanie zdrowego stylu życia; 
− tworzenie środowiska zapewniającego bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne; 
2) na lata szkolne 2014/2015-2016/2017: 
− promowanie zdrowego stylu życia; 
− tworzenie środowiska zapewniającego bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 
Dla realizacji celów strategicznych określono cele szczegółowe. W ramach celu 
szczegółowego Uczniowie zdobywają wiedzę jak dbać o swoje zdrowie i kondycję 
psychospołeczną i znają mechanizmy i zagrożenia związane z uzależnieniami zaplanowano 
przeprowadzenie z uczniami grupowych zajęć profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, 
w ramach zajęć przedmiotowych szkoleń, warsztatów tematycznych m.in. w zakresie: 
profilaktyki uzależnień także od komputera i telefonu komórkowego, profilaktyki agresji  
i przemocy, także cyberprzemocy (Internet, telefon). Założono również dyskusje na temat 
problemów i zagrożeń młodzieży z udziałem terapeuty uzależnień z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.  
W zakresie celu szczegółowego Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i poszerzają 
wiedzę w zakresie działań profilaktycznych zaplanowano ich udział w szkoleniach,  
warsztatach i konferencjach. W programach nie określono jednak tematyki powyższych 
form doskonalenia zawodowego. 
W ramach realizacji celu szczegółowego Zaangażowanie rodziców w działania 
profilaktyczne przewidziano działania polegające na przekazywaniu uczniom i rodzicom 
informacji z zakresu profilaktyki, nt. możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy, poprzez 
tablicę informacyjną oraz indywidualne rozmowy. W programach profilaktycznych nie 
uszczegółowiono tematyki ww. zajęć. 

Programy zawierały harmonogram realizacji zaplanowanych działań, określający jego 
adresata, podmiot realizujący oraz formę, miejsce i termin realizacji. 

W programach profilaktyki na poszczególne lata okresu objętego kontrolą nie opisano 
(zidentyfikowano) zjawiska cyberprzemocy, w związku z powyższym niemożliwe było 
ustalenie, czy działania prowadzone w powyższym zakresie były adekwatne do skali 
zjawiska. 

W programach profilaktycznych nie zawarto wskaźników, które pozwoliłyby zbadać 
efektywność podejmowanych działań w ramach realizacji poszczególnych zadań 
określonych w programie.  

(dowód: akta kontroli str. 114-177) 

Działania prowadzone w ramach programów profilaktycznych realizowane były na poziomie 
profilaktyki uniwersalnej, gdzie adresatami byli wszyscy uczniowie, bez względu na stopień 
ryzyka wystąpienia zachowań problemowych. 

Według wyjaśnienia udzielonego przez pedagoga, Bożenę Kornecką-Kalistę na poziomie 
profilaktyki selektywnej działania kierowano do podmiotów zdarzeń, mających symptomy 
cyberprzemocy – osób, u których zidentyfikowano zachowania ryzykowne i w stopniu 
wyższym niż przeciętny były narażone na zaburzenia rozwojowe w zakresie komunikacji 
interpersonalnej. W tworzenie im warunków umożliwiających wycofanie się z zachowań 
ryzykownych zaangażowały się różne podmioty społeczności szkolnej (uczeń, 
wychowawca, dyrektor, pedagog, psycholog) i instytucje zewnętrzne (poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, specjaliści 
uzależnień). Z drugiej strony działania te skierowane zostały do uczniów, których dotknęły 
zachowania przemocowe z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych, w celu ich 
wsparcia psychospołecznego, przekazania informacji o ochronie prawnej i kształcenia 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych.  

(dowód:  akta kontroli str. 515-517) 

Zarówno w programach wychowawczych jak i programach profilaktycznych założono 
prowadzenie ich ewaluacji w horyzoncie rocznym w celu określenia stopnia osiągnięcia 
celów programów i ich skuteczności. Wyniki ewaluacji za  dany rok szkolny miały również 
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służyć jako baza diagnozy dla ustalania działań w programach wychowawczych  
i profilaktycznych na kolejny rok szkolny. 

Z analizy raportów z ewaluacji wewnętrznej wynikało, że badaniami obejmowano: za lata 
2012/2013 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz  współpracę z rodzicami, 
udział rodziców w działaniach na rzecz rozwoju ich dzieci, inicjatywy rodziców na rzecz 
rozwoju placówki, zaangażowanie rodziców w działania i organizację szkoły; 2013/2014 - 
ocenę stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole przez uczniów  
i nauczycieli oraz organizację i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2014/2015 - atrakcyjność lekcji, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i programów 
wychowawczo-profilaktycznych w szkole oraz diagnozę umiejętności nauczycieli w zakresie 
oceny efektywności kształcenia z zastosowaniem wskaźników EWD; 2015/2016 - 
czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz 
upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i diagnozę partycypacji rodziców i ich 
oczekiwań o szkole. 
W raportach określono, że zastosowane metody i techniki badawcze oparte zostały na 
badaniach ankietowych przeprowadzanych w grupach badawczych uczniów, rodziców  
i wychowawców, rozmowach indywidualnych z rodzicami, wywiadach grupowych  
z nauczycielami i pracownikami szkoły (arkusz diagnostyczny), analizie dokumentacji 
szkolnej oraz ocenie realizacji zadań zawartych w programie. 
Przeprowadzone badania i diagnozy przedstawione w raportach z ewaluacji nie zakładały 
odpowiedzi na pytania związane z cyberprzemocą. 

 (dowód: akta kontroli str. 187-272) 

W poszczególnych raportach z ewaluacji zawarto zalecenia niezbędne do zrealizowania  
w następnym roku. Zalecenia wynikające z działań ewaluacyjnych nie dotyczyły 
bezpośrednio zagadnień związanych z cyberprzemocą. 

(dowód: akta kontroli str. 203,  224, 245, 272) 

1.4. Szkoła prowadziła doraźne działania profilaktyczne w zakresie cyberprzemocy. 
wynikające z uzgodnień z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach 
i prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Starachowicach. Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła  
w tej sprawie, że terminy zajęć uzgadniane były z prowadzącymi każdorazowo telefonicznie 
lub w trakcie bezpośredniej rozmowy. W ramach programu „Bezpieczna szkoła” 
przeprowadzone było m.in. spotkanie z przedstawicielami prokuratury oraz spotkanie 
„Odpowiedzialność prawna małoletnich” prowadzone przez funkcjonariuszy policji. 

(dowód: akta kontroli str. 518-521) 

1.5. Szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze dotyczące okresu objętego kontrolą 
zostały uchwalone przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, stosownie do 
przepisów art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.  

(dowód: akta kontroli str. 278-285) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nierzetelnym sporządzeniu diagnozy problemów uczniów 
obejmujących zjawisko cyberprzemocy przed opracowaniem programów profilaktycznych  
i wychowawczych, obowiązujących w latach szkolnych 2013/2016-2016/2017.  
W programach tych nie zawarto także wskaźników realizacji podejmowanych działań, 
pozwalających na weryfikację stopnia osiągnięcia celów określonych w programach.  

 (dowód: akta kontroli str. 42-177) 

Dyrektor Gimnazjum i pedagog szkolny w powyższej sprawie wyjaśniły m.in.: 
Kompleksowa diagnoza problemów uczniów może być przeprowadzana w sposób ustalony 
suwerennie i autonomicznie przez Szkołę.(…) Kompleksową diagnozą problemów uczniów 
jest klasyfikacja semestralna - półroczna i roczna, a jej wyniki identyfikują statystycznie  
i osobowo zagrożenia edukacyjne w obszarze frekwencji szkolnej i zachowania także 
zachowania ryzykowne związane z incydentami niewłaściwego korzystania  
z komunikatorów i mającej znamiona przemocy wskazując personalnie grupy ryzyka  
i odbiorców działań profilaktyki selektywnej bądź wskazującej. Taka diagnoza wynika także 
z informacji zebranych bezpośrednio od uczniów, nauczycieli - wychowawców, rodziców - 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zawarta jest w semestralnych sprawozdaniach wychowawców klas (Protokoły Rady 
pedagogicznej, wyniki klasyfikacji, sprawozdania).(…) 

Zalecenia MEN do realizacji profilaktyki na poziomie uniwersalnym redukują potrzebę 
diagnozowania obszarów i skali zagrożeń, gdyż Szkoła jest zobowiązana skierować swoje 
działania do wszystkich uczniów i w każdym możliwym obszarze zachowań ryzykownych 
(…) bo wszystko może być zagrożeniem i nigdy nie wiadomo, kto i co zechce kontrolować. 
Dlatego skuteczne jest podejście holistyczne, czyli kształcenie umiejętności społecznych, 
postaw i budowanie systemu wartości młodego człowieka - uodparniając go na wszelkie 
zagrożenia, a „nie punktowe” trafianie w jednostkowe zachowania, traktując oddzielnie 
każde zagrożenie. 
(….) Bezzasadne jest ustalanie wskaźników sukcesu dla jakichkolwiek zachowań 
ryzykownych, gdyż wskaźnikiem sukcesu ma być wyłączne 100% populacji wolnej od takich 
zachowań. Każdy, pojedynczy młody człowiek mający problem jest dla nas powodem do 
podjęcia działań, a nie założona liczba, określająca wskaźnik sukcesu. Takie wnioski 
wynikają z naszych doświadczeń, gdy kolejno stawiane szkole wymagania związane były  
z koniecznością opracowania planu „Mierzenia jakości pracy szkoły”. Zawsze można ustalić 
ilościowe wskaźniki sukcesu na takim poziomie, by osiągnięte wyniki były „sukcesem”, co 
zwalniałoby szkołę z podejmowania jakichkolwiek działań. (…..) 

Zjawisko cyberprzemocy diagnozowane jest systematycznie, na bieżąco, na podstawie 
bezpośrednich informacji zwrotnych od uczniów, nauczycieli, rodziców, przez 
wychowawców w swoich grupach klasowych, umożliwiając personalną identyfikację 
odbiorców i natychmiastowe podjęcie działań, co w efekcie sprawia, iż są to zachowania 
incydentalne, jednostkowe i nie spełniające kryteriów definicji „cyberprzemocy” w zakresie 
„powtarzalności”. Anonimowość badań ankietowych jest zaprzeczeniem niezbędnych cech 
skuteczności wykorzystania diagnozowania - trafność, rzetelność w identyfikacji 
uczestników zdarzenia, szybkość działania - szczególnie w sytuacji zachowań ryzykownych 
wpływających na zagrożenie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dziecka, gdy 
warunkiem koniecznym reakcji na zdarzenie jest jej natychmiastowość. 

(dowód: akta kontroli str. 416-462) 

Zdaniem NIK, ze względu na fakt, że w okresie objętym kontrolą brak było kompleksowej 
diagnozy skali występowania zagrożeń, w tym dotyczącej cyberprzemocy, wyniki 
przeprowadzanej corocznie ewaluacji nie przekładały się na modyfikację celów określonych 
w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych. 

NIK nie podziela również stanowiska Dyrektora Gimnazjum nt. bezzasadności określania  
w przedmiotowych programach wskaźników umożliwiających ocenę stopnia wykonania 
założonych w tych programach celów. Brak wskaźników pozwalających na pomiar realizacji 
podjętych działań oraz brak przyjętych wartości oczekiwanych po zakończeniu ich realizacji, 
uniemożliwia ocenę ich skuteczności. 

Opracowane w Gimnazjum programy wychowawcze i programy profilaktyki zostały 
prawidłowo uchwalone. Programy te ogólnie odnosiły się do problemu przemocy wobec 
uczniów i zagrożeń występujących w związku z uzależnieniami. W szkolnych programach 
profilaktycznych zakładano prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy. 
Opracowanie ww. dokumentów nie zostało jednak poprzedzone rzetelną diagnozą skali 
zjawiska cyberprzemocy występującej wśród dzieci i młodzieży. W programach 
profilaktycznych i wychowawczych nie określono wskaźników pozwalających zbadać 
zakładane efekty realizacji programów. 
 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych  

2.1. Na podstawie analizy wszystkich dzienników lekcyjnych prowadzonych w okresie 
objętym kontrolą, ustalono, że we wszystkich klasach przeprowadzono w ramach godzin 
wychowawczych oraz informatyki 168 lekcji, których tematem była cyberprzemoc, z tego w: 
roku szkolnym 2013/2014 r. - 35, 2014/2015 - 56, 2015/2016 - 47, 2016/2017 - 30. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Spośród tych lekcji, 63 dotyczyły wyłącznie cyberprzemocy i ich przedmiotem były takie 
tematy jak: Zagrożenia w Internecie - niebezpieczne klikanie, Stop cyberprzemocy - Plusy  
i minusy Internetu, Stalking jak sobie poradzić z prześladowaniem, Zasady obowiązujące w 
sieci. Kodeks internauty, Jakie sytuacje budzą zagrożenia płynące z internetu, Kiedy 
korzystanie z Internetu stanowi zagrożenie, Kiedy sytuacje budzą agresję? Jak panować 
nad sobą, Bezpieczeństwo w sieci. 
Pozostałe 105 zajęć dotyczyło szerszej tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego 
świata, radzenia sobie z własną i cudzą agresją, odpowiedzialności prawnej małoletnich, 
zachowań bezpiecznych, zasad korzystania z sieci itp. W tych przypadkach cyberprzemoc 
stanowiła jedno z różnych zagadnień poruszanych na zajęciach. 

Większość prowadzonych zajęć podczas godzin wychowawczych (143) realizowali 
wychowawcy, informatycy, pedagog oraz psycholog. W pozostałych 25 przypadkach zajęcia 
prowadzili funkcjonariusze Policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele prokuratury.  

Z zapisów w dziennikach lekcyjnych wynika ponadto, że tematyka cyberprzemocy 
poruszana była również na lekcjach religii oraz na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. 

(dowód: akta kontroli str. 390-415) 

Nauczyciele odbyli następujące szkolenia związane z cyberprzemocą: 
− wszyscy nauczyciele w ramach rady pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu 

„Bezpieczeństwo w sieci”, „Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy zawodowej” 
oraz „Bezpieczeństwo w szkole perspektywa prawna”; 

− wszyscy nauczyciele uczestniczyli w konferencji profilaktycznej o tematyce 
„Zachowania ryzykowne młodzieży - substancje psychoaktywne, agresja – 
cyberprzemoc”; 

− cztery osoby ukończyły kurs z zakresu „Słowo, które krzywdzi – nauczyciel wobec 
agresji słownej uczniów”; 

− osiem osób uzyskało certyfikat wydany przez Fundację „Pedagogium” z uczestnictwa w 
panelu edukacyjnym „Patologie społeczne XXI wieku – etiologia, symptomatyka, 
profilaktyka”; 

− dwie osoby uczestniczyły w konferencji szkoleniowej „Agresja w szkole, kontekst, 
zapobieganie i podejście”; 

− po jednej osobie ukończyło: kurs e-learningowy „Bezpieczna szkoła 2014”, kurs  
e-learningowy „Szkoła dobrego wychowania”, szkolenie „Efektywny wychowawca – 
profilaktyk”, szkolenie „Współczesny wychowawca – profilaktyk”, szkolenie „Trening 
zastępowania agresji”, szkolenie „Mowa nienawiści – cyberprzemoc”. 

(dowód: akta kontroli str. 513, 603, 605, 635-661) 

W działalności profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli w zakresie cyberprzemocy 
wykorzystywane były materiały zamieszczone na stronie internetowej Naukowej  
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), takie jak:  „Bezpieczeństwo Dzieci Online”, 
„Zagrożenia w Internecie zapobieganie – reagowanie”, „Zagrożenia internetowe wybrane 
zjawiska”, „Internet-edukacja-bezpieczeństwo”, „Nadmierne korzystanie z komputera  
i Internetu przez dzieci i młodzież”.  

(dowód: akta kontroli str. 522-536) 

W Gimnazjum propagowane były również plakaty dotyczące cyberprzemocy uzyskane ze 
strony internetowej NASK takie jak: „Dekalog cyfrowego obywatela”, „Szkolna procedura 
reagowania wobec ofiary cyberprzemocy” oraz otrzymywane przez nauczycieli podczas 
szkoleń, dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

(dowód: akta kontroli str. 537-550) 

Nauczyciele korzystali również m.in. z takich materiałów dydaktycznych, jak: „Szkolny 
system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc - poradnik dla szkół”, „Między lekcjami 
jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole - poradnik dla rodziców”, „Spójrz inaczej - 
program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla gimnazjum”, „Przemoc w szkole - 
poradnik dla wychowawcy klasy”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Cyberprzemoc - jak być 
bezpiecznym w sieci – ćwiczenia dla dzieci i młodzieży”, „Przewodnik dla Rodziców - 
Uzależnienia behawioralne - Patologiczny Hazard i Internet”, „Internet i Komputer - 
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Instrukcja bezpiecznej obsługi”, „Cyberprzemoc – szanse, zagrożenia, uzależnienia”, 
„Agresja w szkole - Agresja w domu”. 

(dowód: akta kontroli str. 361-384) 

W wyniku współpracy z instytucjami zewnętrznymi zrealizowano następujące zajęcia,  
w których poruszano zagadnienia dotyczące profilaktyki zagrożeń cyberprzemocą: 
− w dniu 18 października 2013 r. odbyło się spotkanie uczniów z prokuratorem w ramach 

realizacji projektu „Bezpieczna szkoła”; 
− w dniu 6 listopada 2013 r. zorganizowano konferencję profilaktyczną dla rodziców  

o tematyce „Zagrożenia w sieci” przeprowadzoną przez edukatora ds. zagrożeń w sieci; 
− w dniu 13 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne, edukacyjno-informacyjne 

dla uczniów „Odpowiedzialność prawna małoletnich” z udziałem przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach; 

− w dniu 9 grudnia 2014 r. przeprowadzono szkoleniową radę pedagogiczną nauczycieli 
o tematyce „Bezpieczeństwo w sieci” z udziałem edukatora Centrum Doskonalenia 
Kadr Oświatowych (CDKO); 

− w dniu 11 marca 2015 r. zorganizowano konferencję profilaktyczną dla rodziców  
i nauczycieli o tematyce „Zachowania ryzykowne młodzieży - substancje 
psychoaktywne, agresja – cyberprzemoc” z udziałem przedstawicielki poradni 
psychologiczno-pedagogicznej; 

− w dniu 9 października 2015 r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów  
o tematyce „Korzystanie z sieci” z udziałem przedstawiciela poradni psychologiczno-
pedagogicznej;  

− w dniu 25 maja 2016 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli  
o tematyce „Zachowania ryzykowne młodzieży - dopalacze i inne zagrożenia”  
z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. 

 (dowód: akta kontroli str. 584-613) 

2.2. Prowadzona w Szkole działalność profilaktyczna i wychowawcza podlegała 
w kontrolowanym okresie ewaluacji wewnętrznej. Działania prowadzone w zakresie 
ewaluacji nie dotyczyły jednak bezpośrednio zagadnień związanych z cyberprzemocą. 
Działalność wychowawcza i profilaktyczna objęta była nadzorem pedagogicznym 
prowadzonym przez Dyrektora Szkoły, co zostało udokumentowane w arkuszach 
diagnostycznych, wykorzystywanych w ramach prowadzonej ewaluacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 187-272, 662-670) 

W okresie objętym kontrolą działalność profilaktyczna i wychowawcza była przedmiotem 
zainteresowania nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty w Kielcach.  
Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. przeprowadziło kontrolę 
doraźną w zakresie realizacji przez Dyrektora Szkoły zadań dotyczących sprawowania 
nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa. We 
wnioskach z kontroli zapisano m.in., że Szkoła konsekwentnie realizuje zadania 
wychowawcze i profilaktyczne zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki. 
Podejmowane działania są skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Treści obu 
programów są dostosowane do aktualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Opracowane  
w szkole programy wychowawczy i profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016  są efektem 
analizy danych, zebranych w trakcie realizacji planu rozwoju szkoły z lat ubiegłych. 
Programy podejmują cele określone przez wszystkie podmioty społeczności szkolnej  
w badaniach diagnostycznych i ewaluacyjnych jako najistotniejsze dla prawidłowego  
i wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz priorytety wskazane przez MEN, 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Gminy Starachowice. Program profilaktyczny zawiera 
dodatkowo zaplanowane działania w zakresie wspomagania ucznia w radzeniu sobie  
z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu oraz zadania 
zmierzające do ograniczania i likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój  
i zaburzają zdrowy styl życia. 

 (dowód: akta kontroli str. 287-296) 
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W dniach 15-26 czerwca 2015 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadziło  
w Gimnazjum zewnętrzną ewaluację problemową dotyczącą funkcjonowania szkoły  
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Z raportu z przedmiotowej 
ewaluacji wynika m.in., że Szkoła współpracowała z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie 
z ich potrzebami i sytuacją społeczną, między innymi w formie udziału w konferencjach 
dotyczących „zagrożeń w sieci”. Na temat cyberprzemocy w raporcie nie było innych 
zapisów. 

(dowód: akta kontroli str. 297- 342) 

2.3. W okresie objętym kontrolą w ramach planów nadzoru pedagogicznego przewidziano 
doskonalenie umiejętności profilaktycznych nauczycieli oraz edukację w zakresie pośrednio 
lub bezpośrednio związanym z cyberprzemocą. 

W roku szkolnym 2013/2014 r. zorganizowano szkolenia dla wszystkich nauczycieli 
„Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole” oraz „Zagrożenia w sieci”. Szkolenia  
i kursy „Oligofrenopedagogika” oraz „Terapia pedagogiczna” odbyła jedna osoba (psycholog 
szkolny), „Oligofrenopedagogika” – dwie osoby, „Bezpieczna szkoła” – jedna osoba, 
program profilaktyczny dotyczący trwałego kształtowania wśród młodzieży prozdrowotnych 
nawyków „Trzymaj formę” – jedna osoba. 

W roku szkolnym 2014/2015 r. przeprowadzono szkolenie dla wszystkich nauczycieli 
„Bezpieczeństwo w sieci”. Szkolenia i kursy „Szkoła dobrego wychowania” oraz 
„Oligofrenopedagogika” odbyła jedna osoba. 

W roku szkolnym 2015/2016 r. przeprowadzono szkolenia, kursy „Terapia pedagogiczna” 
dla dwóch osób, „Znajdź właściwe rozwiązanie” – również dla dwóch osób, natomiast 
program profilaktyczny „Trzymaj formę” – dla jednej osoby. 

W roku szkolnym 2016/2017 r. odbyło się szkolenie dla wszystkich nauczycieli 
„Współczesne formy agresji”. W szkoleniach, kursach „Efektywny wychowawca - profilaktyk”  
uczestniczyła jedna osoba, w programie profilaktycznym „Trzymaj formę” – jedna, „Słowo, 
które krzywdzi - nauczyciel wobec słownej agresji uczniów” – cztery, „Jak radzić sobie z 
agresją w klasie, grupie” – dwie. 

 (dowód: akta kontroli str. 551-565) 

2.4. Gimnazjum korzystało z materiałów informacyjnych w ramach programów MEN 
zamieszczonych na stronie internetowej MEN i otrzymanych w czasie szkoleń, m.in. takich 
jak: „Zagrożenia w Internecie”, „Zapobieganie-reagowanie-cyberprzemoc”, „Jak reagować 
na cyberprzemoc? – Poradniki MEN dla szkół”, „Jak radzić sobie z agresją elektroniczną 
młodych ludzi?” – internetowe czasopismo edukacyjne TRENDY. Wykorzystywano także 
filmy edukacyjne, ze scenariuszami zajęć edukacyjnych „Stop cyberprzemocy”, „W sieci tv” 
„Przemoc i agresja – jak się im przeciwstawić”, „Powstrzymać agresję”, „Zaplątani w sieć”. 

 (dowód: akta kontroli str. 671) 

Odnośnie otrzymywanych ofert dotyczących działań profilaktycznych, w tym w zakresie 
cyberprzemocy Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła: Szkoła otrzymywała różne oferty działań 
profilaktycznych, także w zakresie cyberprzemocy, od zewnętrznych oferentów 
realizujących warsztaty, szkolenia, konferencje dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Były to 
oferty telefoniczne lub przesyłane drogą e-mailową. Szkoła nie prowadzi rejestru 
nadsyłanych ofert telefonicznych lub e-mailowych i nie korzystała z ofert odpłatnych.  
W szkole od początku jej funkcjonowania realizowany jest autorski program wychowawczo-
profilaktyczny „Spójrz Inaczej” i elementy programu „Spójrz inaczej na agresję Andrzeja 
Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej, na podstawie scenariuszy znajdujących się  
w podręcznikach. Zajęcia te były superwizowane przez autora programu, trenera PTP, 
szkolącego naszą kadrę w ramach oferty Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz 
Inaczej”. 

(dowód: akta kontroli str. 511, 650, 651, 655, 657, 672, 673) 

W maju 2014 r. Gimnazjum zdobyło tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo 
Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły - w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła-
Bezpieczny Uczeń”. 
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(dowód: akta kontroli str. 465) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Mimo braku szczegółowych zapisów w programach profilaktyki dotyczących działań  
w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanych z cyberprzemocą, w Gimnazjum 
prowadzone były działania mające na celu przybliżenie młodzieży szkolnej problematyki 
cyberprzemocy.  
Nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum posiadali niezbędnie kwalifikacje do prowadzenia 
zajęć w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy, doskonalili swoje umiejętności 
praktyczne i edukacyjne w ramach orgaznizowanych kursów i szkoleń oraz mieli możliwość 
samokształcenia, z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych, jak 
również otrzymywanych podczas szkoleń. 
Działalność wychowawcza i profilaktyczna Gimnazjum objęta była nadzorem 
pedagogicznym kuratora oświaty. W raporcie z ewaluacji zewnętrznej problemowej 
kuratorium oświaty podkreśliło, że współpraca Szkoły z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, była 
zgodna z ich potrzebami i sytuacją społeczną, między innymi w formie udziału  
w konferencjach dotyczących zagrożeń w sieci. 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy 

3.1. W okresie objętym kontrolą w Gimnazjum obowiązywała Księgę jakości, w skład której 
wchodziły Procedury postępowania w sytuacjach  zagrożeń, m.in. Procedura postępowania 
nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z tą procedurą 
w przypadku, gdy w Szkole zostanie zgłoszony przypadek cyberprzemocy należy podjąć  
działania w następujących obszarach: 
− ustalenie okoliczności zdarzenia, 
− zabezpieczenie dowodów, 
− podjęcie działań wobec sprawcy, 
− podjęcie działań wobec ofiary przemocy, 
− sporządzenie dokumentacji z zajścia, 
− powiadomienie rodziców, sądu rodzinnego i Policji. 
Przedmiotowa procedura zawierała szczegółowy opis działań niezbędnych do realizacji  
w każdym z ww. obszarów. 

Powyższe uregulowania były zgodnie ze Standardem bezpieczeństwa online placówek 
oświatowych upublicznionym na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 566-583) 

3.2. W okresie objętym kontrolą zjawiskiem przemocy w sieci (bez cechy powtarzalności) 
zostało dotkniętych dziewięciu uczniów. Sprawcami tych zdarzeń było 17 uczniów i jedna 
osoba niezidentyfikowana. Ewidencja tych zdarzeń i zapisy na temat realizowanych działań 
zawarte są głównie w notatkach służbowych pedagoga szkolnego oraz w dzienniku zajęć 
pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, dziennikach lekcyjnych i dziennikach 
wychowawcy. 

1) W dniu 28 marca 2014 r. jedna z uczennic zgłosiła do pedagoga szkolnego, że kolega  
z klasy zamieścił do jej zdjęcia na Facebooku obraźliwy komentarz. Pedagog szkolny 
udzieliła poszkodowanej porady na temat możliwych reakcji oraz radzenia sobie z emocjami 
i o zaistniałym zdarzeniu powiadomiła wychowawcę klasy oraz Dyrektora Gimnazjum. 
Przeprowadzono rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego ojcem. W wyniku powyższych 
działań sprawca przeprosił koleżankę i usunął obraźliwy komentarz. Z matką pokrzywdzonej 
uczennicy przeprowadzono rozmowę o planowanych dalszych działaniach. Ustalono, że 
będą monitorowane relacje rówieśnicze zainteresowanych i zostaną przeprowadzone 
rozmowy wychowawców z uczniami. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2) W dniu 3 lutego 2015 r. wychowawca jednej z klas poinformowała pedagoga szkolnego  
o konflikcie między uczniami, z wykorzystaniem komunikatorów informatycznych. W wyniku 
przeprowadzonych przez pedagoga rozmów z uczniami okazało się, że jeden z nich 
zamieścił w Internecie karykaturę drugiego i po krótkiej chwili skasował ten obraz. Podczas 
rozmowy wyjaśnił motywy swojego działania. 
Pedagog poinformowała zainteresowanych o schemacie dobrego funkcjonowania 
człowieka. Sprawca otrzymał informację o prawnych aspektach cyberprzemocy (ulotkę 
informacyjną). O zdarzeniu zostali poinformowani rodzice uczniów oraz Dyrektor 
Gimnazjum. Ustalono, że wychowawca będzie monitorował relacje między obydwoma 
uczniami.  

3) W dniu 11 lutego 2015 r. jeden z uczniów zgłosił do pedagoga szkolnego bójkę pomiędzy 
dwoma chłopcami. Z uzyskanych od uczniów wyjaśnień wynikało, że przyczyną konfliktu 
były wulgaryzmy na Facebooku. Pedagog w rozmowie z uczniami poinformowała ich o 
odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywaniu skutków przemocy, podstawach 
prawnych cyberprzemocy i przemocy fizycznej oraz obowiązku kontroli emocji w sytuacji 
stresu. Wpisy zostały usunięte. O zdarzeniu zostali poinformowani rodzice uczniów  
i Dyrektor Gimnazjum. Ustalono, że wychowawcy klas będą monitorowali relacje 
rówieśnicze między chłopcami. 

4) W dniu 21 maja 2015 r. pedagog szkolny została poinformowana przez wychowawcę  
o opublikowaniu w Internecie obraźliwego zdjęcia jednego z uczniów przez jego kolegę  
z klasy. O zdarzeniu i jego konsekwencjach prawnych oraz konieczności usunięcia zdjęcia  
z Internetu została poinformowana matka sprawcy zdarzenia. Zdjęcie zostało usunięte.  
O zdarzeniu została poinformowana Dyrektor Gimnazjum. Podjęto działania dotyczące 
kontynuowania częstych rozmów z chłopcami na temat pozytywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów, kontroli złości, rozumienia emocji oraz monitorowania ich 
dalszych zachowań. 

5) W dniu 20 października 2015 r. jeden z uczniów zgłosił do pedagoga szkolnego, że 
kolega zrobił mu „śmieszne” zdjęcie i pokazał je innym kolegom. Pedagog ustaliła, że nie 
było to zdjęcie poszkodowanego ucznia, a uczniowie oglądali zdjęcie z ciekawości. 
Uczniowie zostali poinformowani przez pedagoga o konsekwencjach wyśmiewania się  
i dokuczania innym osobom. Uczniowie przeprosili osobę poszkodowaną. O zdarzeniach 
zostali poinformowani rodzice uczniów i Dyrektor Gimnazjum. 

6) W dniu 25 listopada 2015 r. do pedagoga szkolnego został zgłoszony przez wychowawcę 
konflikt rówieśniczy. Jeden z uczniów skarżył się, że koledzy wyśmiewają się z niego, a na 
Facebooku zostały opublikowane ośmieszające go materiały. W wyniku rozmów 
przeprowadzonych przez pedagoga z uczniami, okazało się, że żadnych tego typu 
materiałów nie było. Jak stwierdził jeden z nich „tylko go tak podpuszczaliśmy, bo byliśmy 
ciekawi co zrobi”. 
Z uczniami została przeprowadzona rozmowa o konsekwencjach dokuczania  
i wyśmiewania: prawnych, emocjonalnych oraz dyscyplinarnych. O zdarzeniu zostali 
poinformowani rodzice oraz Dyrektor Gimnazjum. Wychowawcy zostali zobowiązani do 
monitorowania relacji rówieśniczych w grupie. 

7) W dniu 2 lutego 2016 r. Dyrektor Gimnazjum przekazała pedagogowi szkolnemu 
informację na temat zgłoszenia drogą e-mailową, że ktoś na portalu Facebook umieścił 
komentarz o nadużywaniu przez jednego z uczniów narkotyków.  
W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez pedagoga i wychowawcę uczeń 
wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego z narkotykami i nie zna osoby, która zamieściła taką 
informację. Przeprowadzono rozmowę z rodzicami, w wyniku której ustalono, że sprawą 
zajmą się rodzice. Natomiast w klasie zostaną przeprowadzone zajęcia Dlaczego ludzie 
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umieszczają w sieci szczegółowe prywatne informacje, jakie są z tego konsekwencje, 
korzyści i zagrożenia, co robić, w sytuacji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.  
Ojciec poszkodowanego ucznia zgłosił sprawę na Policję. Ustalono również potrzebę 
zapewnienia bieżącego przepływu informacji pomiędzy rodzicami ucznia a szkołą. 

8) W dniu 2 marca 2016 r. jedna z uczennic zgłosiła do pedagoga szkolnego, iż koleżanka 
przesłała jej przez Internet obraźliwe teksty. Pedagog o tym fakcie poinformowała 
wychowawców i Dyrektor Gimnazjum. 
O zdarzeniu poinformowano rodziców obydwu uczennic. Przeprowadzono rozmowę  
z uczennicami na temat norm prawnych, etycznych, szkolnych, kultury osobistej, emocji 
zagrożeń i odpowiedzialności prawnej za agresję w sieci. Przeprowadzono zajęcia jak 
zachować się bezpiecznie, kulturalnie oraz ćwiczenia umiejętności społecznych w trakcie 
indywidualnych spotkań pedagoga, wychowawcy i specjalisty z uczennicami.  
Wskazano na potrzebę stałego kontaktu z rodzicami, monitorowaniu przez wychowawców 
bieżącej reakcji pomiędzy uczennicami, jak również konsultacji w poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

9) W dniu 16 lutego 2017 r. jedna z uczennic zgłosiła do pedagoga szkolnego, że koledzy  
i koleżanki z klasy jej dokuczają, z powodu dobrych kontaktów z nauczycielami. 
Poinformowała również o obraźliwych komentarzach w Internecie na swój temat.  
Sprawcami było dziewięciu uczniów z tej samej klasy. Wpisy zostały usunięte. Podjęte 
przez pedagoga szkolnego działania polegały na rozmowie z osobą poszkodowaną, 
ustaleniu osób biorących udział w zdarzeniu. Następnie wspólnie z wychowawcą 
przeprowadzono rozmowy z uczniami. Przeprowadzono zajęcia w klasie, na których 
dokonano analizy zdarzenia, przypomniano zasady kultury, poinformowano  
o konsekwencjach psychicznych, społecznych i prawnych takich zachowań. Zorganizowano 
również zebranie z rodzicami, na którym omówiono zaistniałe zdarzenie i jego 
konsekwencje dla uczniów. Postanowiono objąć monitorowaniem relacje między uczniami  
w grupie. 

(dowód: akta kontroli str. 466, 468-500) 

Z uzyskanych informacji od pedagoga szkolnego wynika m.in., że stwierdzone przypadki 
zachowań mających znamiona cyberprzemocy spowodowały uruchomienie właściwych 
procedur interwencji wobec uczestników zdarzeń, wpłynęły na podjęcie pracy indywidualnej  
z uczniami zagrożonymi cyberprzemocą i jej sprawcami, zainicjowały działania 
profilaktyczno-wychowawcze realizowane także w formie pracy z grupą klasową - jeśli 
stwierdzono taką potrzebę. 

(dowód: akta kontroli str. 466) 

Z przeprowadzonych badań ankietowych rodziców uczniów Gimnazjum wynikało m.in., że 
ze zjawiskiem cyberprzemocy dzieci zetknęło się 26 rodziców, z tego ośmiu zgłosiło się  
o pomoc do dyrekcji szkoły. 
Z notatek służbowych pedagoga szkolnego wynika, że w okresie objętym kontrolą o pomoc 
do dyrektora szkoły zwróciła się jedna osoba. 

(dowód: akta kontroli str. 358-359, 468-500) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła w tej sprawie, że rodzice odnosili się do lat nauki ich dzieci 
zarówno w szkole podstawowej jak i Gimnazjum. W związku z powyższym odpowiedzi 
rodziców nie zawsze zgadzają się z wiedzą grona pedagogicznego Gimnazjum na badany 
temat. Dokumentacja szkoły potwierdza systematyczne działania wychowawcze, w tym 
kierowane do rodziców. Większość rodziców uczestniczyła w oferowanych przez szkołę 
pogadankach, zajęciach, wywiadówkach, prelekcjach itp. Udział w nich był dobrowolny, 
zgodny z potrzebami i zainteresowaniami rodziców, stąd wniosek, że istniała grupa 
świadomie rezygnująca z udziału w proponowanych spotkaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 506) 
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3.3. W zakresie profilaktyki drugorzędowej (selektywnej) psycholog szkolny prowadziła  
z uczniami Gimnazjum, oprócz wymienionych w pkt 3.2. wystąpienia, następujące działania: 

W dniu 5 maja 2016 r. na prośbę rodziców przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze 
profilaktycznym i wychowawczym z dwiema uczennicami, które dotyczyły konsekwencji 
zamieszczania niestosownych materiałów w Internecie. Ze względu na podejmowanie 
różnego rodzaju nieakceptowanych społecznie i ryzykownych zachowań uczennice zostały 
objęte socjoterapią. 
W dniu 4 stycznia 2017 r. przeprowadzono rozmowę wychowawczą z jednym z uczniów na 
temat kolegi z równoległej klasy. Poszkodowany uczeń został objęty cyklicznymi 
konsultacjami psychologicznymi z elementami treningu pewności siebie i socjoterapii, które 
miały na celu trenowanie u ucznia asertywnych postaw i były również okazją do 
monitorowania relacji tego ucznia z rówieśnikami. 
W dniu 17 stycznia 2017 r. na prośbę rodzica, zaniepokojonego niewłaściwym 
zachowaniem swojego dziecka, przeprowadzona została indywidualna rozmowa 
profilaktyczna i wychowawcza z uczennicą na temat konsekwencji obrażania innych osób 
za pośrednictwem telefonu komórkowego. 
W dniach od 27 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r. przeprowadzone zostały indywidualne 
rozmowy o charakterze profilaktycznym i wychowawczym z uczniami z jednej klas, którzy 
założyli grupę na portalu społecznościowym, w celu ośmieszenia uczennicy z tej samej 
klasy. Zdarzenie było jednorazowym incydentem. Uczniowie zostali również poinformowani 
o prawnych konsekwencjach ww. zachowania. 

W zakresie profilaktyki trzeciorzędowej (wskazującej) zajęciami z zakresu treningu pewności 
siebie objęta została uczennica, która w szkole podstawowej doznała cyberprzemocy ze 
strony rówieśników. Uczennica uczestniczyła w czterech spotkaniach treningowych, które 
odbyły się w okresie półrocznym. 

(dowód: akta kontroli str. 501-503, 614-634) 

3.4. Z notatek służbowych pedagoga szkolnego wynika, że o każdym przypadku 
zachowania symptomatycznego dla cyberprzemocy Gimnazjum informowało rodziców 
uczniów, podjętych działaniach oraz przysługujących rodzicom środkach ochrony prawnej. 
Ponadto pedagog wyjaśniła, (….) ponieważ odnotowane zdarzenia nie wyczerpywały 
znamion cyberprzemocy w zakresie „powtarzalności”, po konsultacjach z rodzicami osób 
poszkodowanych, Gimnazjum nie informowało o powyższym Policji i kuratorium oświaty. 
W jednym przypadku rodzic poinformował, że sam złoży zawiadomienie na policji. Szkoła 
nie otrzymała informacji zwrotnej o przebiegu postępowania w tej sprawie, a z informacji 
uzyskanych od funkcjonariuszy policji po wyjaśnieniach zebranych przez nich w szkole na 
temat tej sprawy wynikało, iż nie kwalifikuje się ona do wszczęcia postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 467-500) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W związku z faktem, że ujawnienie większości zdarzeń o znamionach cyberprzemocy miało 
miejsce z inicjatywy uczniów, zachodzi potrzeba zwiększenia aktywności nauczycieli Szkoły 
w zakresie ujawniania zdarzeń tego typu. 

 

W Gimnazjum obowiązywały pisemne zasady postępowania w sytuacji stwierdzenia 
zachowań o charakterze cyberprzemocy. Postępowanie Szkoły w przypadkach wystąpienia 
zdarzeń mających znamiona cyberprzemocy było zgodne z ww. procedurami. Gimnazjum 
każdorazowo informowało rodziców uczniów o zaistniałych zdarzeniach i podjętych 
działaniach oraz przysługujących rodzicom środkach ochrony prawnej, jakie im przysługują. 
Jednak ujawnienie większości zdarzeń o znamionach cyberprzemocy miało miejsce  
z inicjatywy uczniów, a nie działań nauczycieli.  
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli9, wnioskuje o opracowywanie programów wychowawczych i profilaktycznych 
w oparciu o rzetelną diagnozę skali zjawiska cyberprzemocy, z uwzględnieniem wskaźników 
pozwalających na ocenę realizacji zaplanowanych działań. 

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 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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 Andrzej Kamiński 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


