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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler Kontrolę przeprowadził Karol Kośnik - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr  LSZ/30/2017 z dnia 23.01.2017 r. i LSZ/44/2017 z dnia 8.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 115-116) 

Jednostka kontrolowana Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie1, ul. Świętoborzyców 40,  
71-665 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Mytkowski, dyrektor Gimnazjum2 od dnia 1.09.2009 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W okresie objętym kontrolą, lata szkolne 2013/2014 – 2016/2017, w Gimnazjum 
opracowano projekty szkolnych programów profilaktyki i programów wychowawczych, 
które zostały przedstawione Radzie Rodziców, i które zawierały wszystkie wymagane 
elementy. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 Szkoła nie posiadała szkolnych 
programów profilaktyki i programów wychowawczych, przyjętych zgodnie z wymogiem 
art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4.  
W ww. okresie realizowano, bez stosownych uchwał Rady Rodziców programy 
profilaktyki i wychowawcze ustalone przez Dyrektora. Ponadto Szkoła  
nie dysponowała uchwałami Rady Rodziców o uchwaleniu szkolnych programów 
profilaktyki i programów wychowawczych na lata 2013/2014 i 2014/2015. 
W Gimnazjum podejmowano działania wychowawcze dotyczące zjawiska 
cyberprzemocy zgodne z ww. programami, polegające na organizacji warsztatów, 
pogadanek i lekcji tematycznych dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W działania 
te zaangażowane zostały również instytucje pozaszkolne, takie jak: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska, Dział Interwencji Kryzysowej  
i Dział Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz kuratorzy rodzinni  
i zawodowi. Realizowane obszary tematyczne odnosiły się do ogólnych kwestii 
związanych ze zjawiskiem przemocy, w tym zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz 
cyberprzemocy. Szkoła prawidłowo reagowała na stwierdzone przypadki 
cyberprzemocy wśród uczniów, którym zapewniono pomoc psychologa szkolnego. 
Gimnazjum wykorzystywało ogólnodostępne materiały związane z akcjami 
organizowanymi w związku ze zjawiskiem cyberprzemocy. Przeprowadzono także 
szkolenia nauczycieli, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, poświęcone  
m.in. negatywnym zjawiskom występującym w Internecie i  cyberprzemocy. 
 

                                                           
1 Dalej: Gimnazjum lub Szkoła. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 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. 

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. Dalej: ustawa o systemie oświaty. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość i rzetelność podejmowanych działań dotyczących 

identyfikowania zagrożeń w zakresie cyberprzemocy dzieci i młodzieży. 

1.1. Łączna liczba uczniów Gimnazjum w badanych latach szkolnych: 

 2013/2014 wynosiła 502 osoby w 18 oddziałach, w tym 174 uczniów w 6 klasach 
pierwszych (w poszczególnych oddziałach odpowiednio: 29, 30, 30, 28, 29, 28), 
160 w 6 klasach drugich (27, 23, 27, 29, 27, 27) i 168 w 6 klasach trzecich (29, 26, 
26, 30, 27, 30), 

 2014/2015 - 483 w 17 oddziałach, w tym 152 w 5 klasach pierwszych (31, 30, 30, 
30, 31), 173 w 6 klasach drugich (30, 27, 29, 30, 28, 29) i 158 w 6 klasach trzecich 
(27, 22, 27, 29, 26, 27), 

 2015/2016 - 466 w 16 oddziałach, w tym 148 w 5 klasach pierwszych (29, 30, 29, 
31, 29), 146 w 5 klasach drugich (29, 30, 29, 28, 30) i 172 w 6 klasach trzecich 
(29, 28, 29, 30, 28, 28), 

 2016/2017 - 464 w 16 oddziałach, w tym 173 w 6 klasach pierwszych (28, 28, 29, 
29, 30, 29), 150 w 5 klasach drugich (29, 30, 30, 31, 30) i 141 w 5 klasach trzecich 
(27, 28, 28, 28, 30). 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

W Gimnazjum, zgodnie z § 26 i 27 Statutu Szkoły5, pracował m.in. pedagog  
i psycholog. W latach szkolnych: 

 2013/2014 zatrudniano: 
– 2 pedagogów w pełnym wymiarze czasu pracy6, 
– 1 psychologa w wymiarze 15/20, 

 2014/2015: 
– 1 pedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy, 
– 1 psychologa w wymiarze 15/20, 

 2015/2016: 
– 2 pedagogów w wymiarze 10/207, 
– 2 psychologów w wymiarze 15/208, 

 2016/2017: 
– 2 pedagogów w wymiarze 10/20 i 5/209, 
– 1 psychologa w wymiarze 15/20 w okresie od 01.09.2016 r. do 15.01.2017 r.  
i w pełnym wymiarze czasu pracy od 16.01.2017 r. 

Pierwszy z ww. pedagogów był nauczycielem dyplomowanym z tytułem  
mgr pedagogiki (pedagogika szkolna)10, natomiast drugi – nauczycielem mianowanym 
z tytułem mgr socjologii (doradztwo psychospołeczne)11. Pierwszy z psychologów12 

                                                           
5 Statut Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 

31.08.2015 r. Dalej: Statut Szkoły. 
6 Pierwszy z pedagogów w okresie od 07.05.2013 r. do 06.05.2014 r. był na urlopie dla poratowania zdrowia,  

a od 11.02. do 06.05.2013 r. i od 02.06. do 01.07.2014 r. na zwolnieniu lekarskim, drugi był zatrudniony  
na podstawie umowy na zastępstwo w okresie od 04.03.2013 r. do 06.05.3014 r. i od 09.06. do 01.07.2014 r. 

7 Pierwszy z pedagogów w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. był na urlopie dla poratowania zdrowia,  
a drugi był zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo w okresie nieobecności pierwszego pedagoga. 

8 Pierwszy z psychologów był zatrudniony w okresie od 01.09. do 23.09.2015 r., drugi od 28.09.2015 r. do 31.08. 
2016 r. 

9 Pierwszy z pedagogów był zatrudniony na czas nieograniczony poprzez mianowanie, drugi został zatrudniony  
na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r. 

10 Akt nadania stopnia zawodowego z dnia 9.07.2009 r., nadany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
Studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie ukończone 18.06.1979 r. 

11 Akt nadania stopnia zawodowego z dnia 29.09.2006 r., nadany 29.09.2006 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin. 
Studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego ukończone 24.06.2000 r. Studia 
podyplomowe w zakresie diagnozy i psychoprofilaktyki zagrożeń edukacyjnych ukończone 26.06.2003 r.  
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
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był nauczycielem kontraktowym z tytułem mgr psychologii klinicznej13, drugi14 – 
nauczycielem stażystą z tytułem mgr psychologii społecznej15, trzeci – nauczycielem 
stażystą z tytułem mgr psychologii klinicznej16. 

(dowód: akta kontroli str. 10-17, 153-154) 

1.2. W ramach kontroli NIK przeprowadzono anonimowe ankiety wśród  
29 nauczycieli17, 99 rodziców dzieci uczęszczających do Gimnazjum18  
oraz 72 uczniów19. 

(dowód: akta kontroli str. 18-41) 

Wyniki ankiet wykazały m.in., że: 

 56 uczniów (77,8% z łącznie 72, którzy udzieli odpowiedzi) i 89 rodziców  
(93,7% z 95) ponownie wybrałoby to samo Gimnazjum, 

 42 uczniów (59,1% z 71), 33 rodziców (33,7% z 98) i 25 nauczycieli (86,2% z 29) 
potwierdziło, że zetknęli się z cyberprzemocą wśród młodzieży, 

 w 20 odpowiedziach uczniów (38,5% z udzielonych 52 odpowiedzi wielokrotnego 
wyboru) i w 21 nauczycieli (53,9% z 39) wskazano, że zjawisko cyberprzemocy 
miało charakter wyśmiewania się. W 23 odpowiedziach (34,8% z 66) ankietowani 
rodzice stwierdzili, że cyberprzemoc miała charakter prześladowania, 
zastraszania lub nękania, 

 17 uczniów (50% z 34) odpowiedziało, że po stwierdzeniu cyberprzemocy  
nie zwrócili się do nikogo o pomoc. 12 rodziców (31,6% z 38) – że o pomoc 
zwrócili się do nauczyciela, 

 15 uczniów (58,6% z 29), 16 rodziców (51,6 % z 31) i 25 nauczycieli (92,6% z 27) 
potwierdziło, że sprawca cyberprzemocy został ujawniony, 

 24 uczniów (88,9% z 27), 21 rodziców (91,3% z 23) i 24 nauczycieli (96% z 25) 
odpowiedziało, że po ujawnieniu sprawcy w zdecydowanej większości 
przypadków cyberprzemoc ustała,  

 w 44 odpowiedziach (41,1% z udzielonych 107 wielokrotnego wyboru) uczniowie 
zadeklarowali, że gdyby stali się ofiarą cyberprzemocy, o pomoc zwróciliby się  
do rodziców, 

 w 116 odpowiedziach rodziców (68,6% z udzielonych 169 wielokrotnego wyboru) 
stwierdzono, że w przypadku wystąpienia cyberprzemocy wobec ich dziecka,  
o pomoc zwrócono by się do wychowawcy ze Szkoły lub do Policji, 

 35 uczniów (50,0% z 70) i 48 rodziców (50,5% z 95) odpowiedziało, że miało 
możliwość uczestniczenia w zajęciach na temat cyberprzemocy, 

 36 uczniów (52,9% z 68) stwierdziło, że zajęcia na temat cyberprzemocy  
nie zmieniły ich aktywności w Internecie, 

 22 nauczycieli (100%) stwierdziło, że po ujawnieniu wystąpienia cyberprzemocy, 
zostały podjęte działania, takie jak: spotkania psychologa lub pedagoga szkolnego 
z uczniami (ofiarą i sprawcą) i ich rodzicami (58,6% udzielonych odpowiedzi 
wielokrotnego wyboru), pogadanki wśród uczniów nt. cyberprzemocy (48,3%), 
wdrożenie w Szkole procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy  

                                                                                                                                                       
12 Zatrudniony w latach 2013/2014 i 2014/2015. 
13 Akt nadania stopnia zawodowego z dnia 2.07.2014 r. nadany przez Dyrektora Gimnazjum. 
14 Zatrudniony od 01.09.2015 r. do 23.09.2015 r. 
15 Studia ukończone 05.07.2013 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W dniu 20.07.2015 r. 

ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. 
16 Studia ukończone 26.06.2014 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Do zakończenia 

czynności kontrolnych NIK, psycholog uczęszczał na ostatni 3 semestr studiów podyplomowych w zakresie 
przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. 

17 Ankiety rozdano 30 nauczycielom klas: IB, IIA, IID, IIIA i IIIE. 
18 Ankiety rozdano 100 rodzicom uczniów klas: IB, IIA, IID, IIIA i IIIE. 
19 Spośród 100 rodziców, uczniów klas: IB, IIA, IID, IIIA i IIIE, poproszonych o wyrażenie pisemnej zgody  

na ankietowanie ich dzieci, 94 wyraziło taką zgodę, 4 nie udzieliło odpowiedzi, a 2 oświadczyło, że nie wyraża 
zgody. W dniu badania obecnych było 72 uczniów, tj. 76,6% wszystkich, których rodzice wyrazili zgodę. 
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i przeprowadzenie wśród nauczycieli kursu „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  
w Internecie” (37,9%), ukaranie sprawców cyberprzemocy obniżeniem oceny  
z zachowania (34,5%), otoczenie ofiary cyberprzemocy opieką pedagogiczno-
psychologiczną (20,7%) oraz powiadomienie Policji o wystąpieniu cyberprzemocy 
(13,8%). 

Szkoła przeprowadziła pogadanki i prelekcje, które zmieniły wiedzę rodziców uczniów 
na temat zjawiska cyberprzemocy, co zadeklarowano w 40 odpowiedziach 
uczestników (53,3% z 75). 

(dowód: akta kontroli str. 24-54) 

1.3. W badanym okresie w Gimnazjum stosowano 4 szkolne programy profilaktyki 
oraz 2 szkolne programy wychowawcze20. We wszystkich 6 programach 
zidentyfikowane zostało zjawisko zagrożenia cyberprzemocą. 

(dowód: akta kontroli str. 187, 211, 205, 207, 244, 252-253, 265, 269, 306, 315, 333, 
336, 368, 377, 408, 413, 445, 451, 462, 518-623) 

W badanym okresie osoby odpowiedzialne za opracowanie szkolnych programów 
profilaktyki i szkolnych programów wychowawczych nie uczestniczyły w szkoleniach 
dotyczących tworzenia takich programów. Osoby te uczestniczyły natomiast  
w szkoleniach przydatnych przy redakcji szkolnych programów profilaktyki i szkolnych 
programów wychowawczych, takich jak: „Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej wobec 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Jak poradzić sobie z agresją  
i przemocą wśród uczniów”, „Cyberprzemoc w szkole – profilaktyka i metody 
przeciwdziałania”, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online”. Przy opracowaniu 
szkolnych programów profilaktyki nie posiłkowano się rekomendacjami Ośrodka 
Rozwoju Edukacji w Warszawie21, takimi jak „Konstruowanie szkolnego programu 
profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły”, czy „Program wychowawczy szkoły  
a personalistyczna perspektywa wychowania do wartości”. W latach 2014/2015  
i 2015/2016 realizowano w Szkole program „Unplugged”22, który dotyczył m.in. presji 
wywieranej przez grupy i sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 568-569, 582-584, 605) 

We wszystkich ww. 4 szkolnych programach profilaktyki zapisano, że po „wnikliwej 
obserwacji środowiska społeczności gimnazjalnej oraz analizie dokumentacji szkolnej” 
przedstawiono katalog niepożądanych zachowań uczniów, w skład których zaliczono 
cyberprzemoc23. 
Szkolne programy profilaktyki dla lat 2014/2015 – 2016/2017 podzielono  
na 5 obszarów problemowych24. Dla podobszaru D3 „Bezpieczeństwo  
w cyberprzestrzeni” określono diagnozę, w której stwierdzono, że problemy młodzieży 
to m.in.: uzależnienie od komputera, netoholizm, nieznajomość przepisów  
i nieświadomość zagrożeń w trakcie korzystania z Internetu. 

(dowód: akta kontroli str. 190-191, 214, 225, 252, 269, 284, 315, 336, 375) 

Psycholog szkolna wyjaśniła, że problemy szkolne wymienione w szkolnych 
programach profilaktyki na lata 2013/2014 – 2016/2017 były ustalane „poprzez 
niespecyficzne metody diagnozy, tj. wywiad (rozmowy z uczniami) i obserwację 
zachowania uczniów (…). Działania te prowadzone były przez wychowawców klas, 

                                                           
20 Przyjęte przez Radę Pedagogiczną odpowiednio w dniu 3.03.2010 r. i 31.08.2015 r. 
21 Prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
22 Program zorganizowany przez Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie. Posiadał rekomendację 

m.in. Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
23 Szkolna programy profilaktyki na 2015/2016 i 2016/2017. 
24 A. Problemy zdrowotne. B. Zdrowie psychiczne. C. Problemy związane ze środowiskiem uczniów  

(C1. Niepowodzenia szkolne. C2. Integracja grupy, budowanie dobrych relacji z rówieśnikami,  
C3. Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologii i niedostosowaniu społecznemu. C4. Zapobieganie wczesnej 
inicjacji seksualnej). D. Bezpieczeństwo. (D1. Bezpieczeństwo moje i innych, pomoc przedmedyczna.  
D2. Postawa obywatelska. D3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni). E. Doradztwo zawodowe. 



 

6 

psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli przedmiotów i dyrekcję szkoły. Ponadto 
(…) prowadzone były rokrocznie badania: ankiety bezpieczeństwa i pomiary 
socjometryczne. Analiza wyników tych badań umożliwiła diagnozę potrzeb uczniów 
m.in. w zakresie (…) bezpieczeństwa (…) i relacji rówieśniczych. W formułowaniu 
diagnoz (…) wykorzystywane były dane z ewaluacji programu profilaktyki z roku 
poprzedniego. (…) pomiary socjometryczne prowadzone były przez wychowawców  
I, II, i III klas (…) w okresie od września do listopada, którzy sporządzali raporty  
z badań. W latach (…) 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 raporty zostały dostarczone 
psychologowi szkolnemu, który przygotował raporty zbiorcze zawierające diagnozę 
więzi społecznych w klasach oraz zalecenia dotyczące dalszej pracy wychowawczej. 
Przeprowadzenie pomiaru socjometrycznego polegało na tym, że wychowawca klasy 
prosił uczniów o odpowiedź na pytania dotyczące tego z kim chcieliby wejść w kontakt 
lub go unikać. Na podstawie analizy odpowiedzi oraz danych jakościowych  
(np. zachowania uczniów na przerwie) wyłaniał uczniów o określonym statusie 
socjometrycznym, w tym dziecko izolowane, dziecko odrzucane, które może zostać 
ofiarą przemocy rówieśniczej. Anonimowe ankiety bezpieczeństwa były prowadzone 
(…) od października do listopada wśród uczniów wszystkich klas pierwszych  
w każdym roku szkolnym. Celem ankiet było poznanie opinii uczniów na temat 
bezpieczeństwa w szkole, tj. czy istnieją miejsca zagrażające bezpieczeństwu 
uczniów oraz z jakimi sytuacjami zagrożenia spotykają się w szkole. Ponadto w roku 
szkolnym 2013/2014 została przeprowadzona wśród uczniów anonimowa ankieta, 
dotycząca mowy nienawiści (obrażanie) w cyberprzestrzeni i świecie realnym. Jedno  
z pytań w ankiecie dotyczyło tego, jakie działania powinny zostać podjęte w celu 
eliminowania mowy nienawiści. Wyniki ankiety wykorzystano przy tworzeniu programu 
profilaktyki w roku szkolnym 2014/2015”. 

(dowód: akta kontroli str. 558-567, 631, 653) 
We wszystkich 4 szkolnych programach profilaktyki określone zostały cele programu 
w podziale na długo- i krótkofalowe. Do celów długofalowych zaliczono m.in.: 
propagowanie prawidłowych wzorców komunikacyjnych i kreowanie postawy 
prospołecznej, natomiast do krótkofalowych: naukę zachowań asertywnych  
i sposobów obrony przed zachowaniami agresywnymi oraz samokontroli  
i odpowiedzialności za podejmowane działania. 
Cele określone dla podobszaru „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” to m.in: 
wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci, zasad „netykiety” 
oraz poznanie sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą. 
W programach profilaktyki czas realizacji ww. celów określono na całe lata szkolne. 

(dowód: akta kontroli str. 194-195, 215-216, 252, 271-272, 338-339, 373) 

W obowiązujących, w badanym okresie, obu szkolnych programach wychowawczych 
określono zadania dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy, takie jak: zagrożenia 
związane z korzystaniem z Internetu ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, 
wykorzystanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 
zainteresowań (w tym niebezpieczeństwa wynikające z powszechnego dostępu  
do informacji), uświadomienie zagrożeń płynących z sieci (komputery i urządzenia 
mobilne). Ww. działania zostały zaplanowane adekwatnie do zdiagnozowanych 
problemów i prowadziły do osiągnięcia zaplanowanych celów. 

(dowód: akta kontroli str. 413, 439-440, 451, 462) 

W zakresie cyberprzemocy działania prowadzone w ramach wszystkich 4 szkolnych 
programach profilaktyki i 2 szkolnych programach wychowawczych były ze sobą 
spójne i adekwatne do skali zdiagnozowanych zjawisk. 

(dowód: akta kontroli str. 187-207, 211-262, 265-330, 333-386, 408-442, 445-466) 
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W skład szkolnych programów profilaktyki wchodziły harmonogramy realizacji 
zaplanowanych działań, w których określono tematy zajęć, sposób (formę) realizacji 
działań, osoby odpowiedzialne i terminy realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 203, 244, 306, 374) 

Szkolne programy profilaktyki zakładały realizację działań w zakresie cyberprzemocy 
adresowanych głównie do uczniów. Zaplanowano również zadania profilaktyczne 
kierowane do wychowawców klas, nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego oraz 
do rodziców uczniów (np. regularny kontakt z wychowawcami, pedagogiem, 
psychologiem szkolnym i dyrektorem). 
W obszarze dotyczącym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w szkolnych programach 
profilaktyki25 zakładano przede wszystkim działania z poziomu profilaktyki 
uniwersalnej. Przewidziano także działania z poziomu profilaktyki selektywnej 
polegające na rozmowie i udzielaniu wsparcia przez wychowawcę klasy, pedagoga, 
psychologa lub nauczyciela informatyki, uczniom, którzy doświadczyli agresji  
przez Internet. 

(dowód: akta kontroli str. 196-198, 220-223, 253, 276-279, 317, 343-346, 377) 

Ewaluacja wszystkich 4 zbadanych szkolnych programach profilaktyki odbyła się 
zgodnie z zapisem w programie, poprzez półroczne sprawozdania z działalności osób 
realizujących programy. 
Sprawozdania za rok szkolny 2013/2014 zawierały zestawienie tematów 
zrealizowanych działań, w tym „Prawne konsekwencje demoralizacji i przemocy”, 
„Dzień bezpiecznego Internetu”, „Komputer moim światem – zjawisko cyberprzemocy  
i uzależnienia od komputera”. W podsumowaniu sprawozdania końcowego 
stwierdzono, że podjęte działania profilaktyczne były prawidłowo zaplanowane  
i skuteczne, „ponieważ procent występowania wśród uczniów (…) tzw. zachowań 
niepożądanych w stosunku do tych akceptowanych i oczekiwanych społecznie  
jest znaczenie niższy.” We wnioskach zapisano, że „należy zintensyfikować 
oddziaływania profilaktyczne skierowane do rodziców uczniów i zachęcić ich  
do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach”. 
W sprawozdaniach z realizacji szkolnego programu profilaktyki w roku 2014/2015 
odnotowano, że w ramach podobszaru „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" 
uczniowie wzięli udział w konkursie na opracowanie komiksu „Wszyscy tworzymy 
lepszy Internet”. Wymieniono także przeprowadzenie przez wychowawców klas 
pierwszych ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa w szkole. Szkoła 
przeprowadziła spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców „Skąd się bierze agresja 
mojego dziecka?”. We wnioskach sprawozdania oceniono pozytywnie realizację 
szkolnego programu profilaktyki. Stwierdzono m.in., że uczniowie chętnie angażują się 
w przedsięwzięcia profilaktyczne oraz, że nauczyciele powinni obserwować uczniów, 
którzy przejawiają symptomy zaburzeń emocjonalnych, celem zaplanowania 
odpowiednich form pomocy. W podsumowaniu wnioskowano także o uwzględnienie 
doświadczeń przy planowaniu działań na kolejny rok oraz o zwiększenie angażowania 
rodziców w realizację działań szkolnych programów profilaktyki. 
W sprawozdaniach z realizacji szkolnego programu profilaktyki w roku 2015/2016 
odnotowano realizację zajęć lekcyjnych na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 
We wnioskach rekomendowano m.in. rozważenie wdrożenia kolejnych programów  
w ramach „Krajowego Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji 
Zdrowia Psychicznego” oraz motywowanie uczniów i rodziców do udziału  
w przedsięwzięciach szkolnych programów profilaktyki. 
W sprawozdaniu z realizacji szkolnego programu profilaktyki w I połowie roku 
2016/2017 stwierdzono, że działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem  
w cyberprzestrzeni obejmowały m.in. szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie 

                                                           
25 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. 
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przeciwdziałania cyberprzemocy, udział w konkursie „Mowa nienawiści. Czy da się 
walczyć z hejtem?” oraz „Dzień bezpiecznego Internetu”. 
We wszystkich ww. sprawozdaniach z lat 2014/2015 – 2016/2017 odnotowano 
przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o następujących tematach: „Zagrożenia i korzyści 
wynikające ze stosowania komputerów i powszechnego dostępu do informacji”, 
„Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem”, „Jak zachować bezpieczeństwo 
podczas rozmów w sieci”. Wymieniono także współpracę z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 3 w Szczecinie, do której kierowani byli uczniowie w przypadkach 
trudności emocjonalnych lub wychowawczych, a rodzice byli informowani o możliwości 
korzystania z konsultacji. Policyjni inspektorzy ds. nieletnich i strażnicy miejscy 
omawiali zjawisko przemocy, agresji i demoralizacji wśród nieletnich oraz  
ich konsekwencji prawnych. Odnotowano także przeprowadzenie indywidualnych 
rozmów z uczniami i ich rodzicami w indywidualnych przypadkach wystąpienia agresji 
fizycznej i werbalnej, w tym cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 260, 327, 384, 549-556, 627-654) 

1.4. W badanym okresie w szkolnych programach profilaktyki określono,  
że partnerami Gimnazjum w realizacji programów (współpraca profilaktyczna) będą: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Szczecinie (przewidywane zadania: 
poradnictwo i orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo rodzinne  
i zawodowe), Policja (interwencje w sytuacjach łamania prawa, udział w prelekcjach 
profilaktycznych i akcjach informatycznych, pomoc w nadzorze w trakcie dyskotek 
szkolnych), Straż Miejska (prelekcje i pogadanki profilaktyczne) i Dział Interwencji 
Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (prelekcje i interwencje w sytuacjach 
łamania prawa), sąd rodzinny i nieletnich oraz kuratorzy rodzinni i zawodowi. 

(dowód: akta kontroli str. 199-200, 261-262, 328-329) 

1.5. W badanym okresie obowiązujący w Gimnazjum szkolny program profilaktyki 
opracowany na rok szkolny: 2013/2014 został przyjęty przez Radę Pedagogiczną  
w dniu 30.08.2013 r., 2014/2015 - 02.10.2014 r., 2015/2016 - 08.10.2015 r. Szkolny 
program profilaktyki na 2016/2017 nie był zmieniany w stosunku do wersji  
z poprzedniego roku. Oba szkolne programy wychowawcze przyjęte zostały  
przez Radę Pedagogiczną w dniach 3.03.2010 r. i 31.08.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 187-387, 408-468) 

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

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Gimnazjum stosowane były szkolne 
programy profilaktyki i szkolne programy wychowawcze, które nie zostały uchwalone 
przez Radę Rodziców, tj. nie spełniały wymogu określonego w art. 54 ust. 2 pkt 1 
ustawy o systemie oświaty. Szkoła nie dysponowała też uchwałami Rady Rodziców  
o uchwaleniu szkolnych programów profilaktyki i szkolnych programów 
wychowawczych na lata 2013/2014 i 2014/2015. 

(dowód: akta kontroli str. 568-571, 624-626) 
Dyrektor wyjaśnił, że wszystkie szkolne programy profilaktyki i szkolne programy 
wychowawcze, obowiązujące w latach szkolnych 2013/2014 – 2016/2017, zostały 
przedstawione Radzie Rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego, a ponieważ 
Rada Rodziców nie wnosiła uwag „(…) dokument został wdrożony do realizacji. (…)” 
Dyrektor wyjaśnił także, że aktualny szkolny program profilaktyki i szkolny program 
wychowawczy „(…) udostępniony jest na stronie internetowej Gimnazjum (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 570-571) 
W badanym okresie w szkolnych programach profilaktyki sformułowano diagnozy 
istniejących problemów, w tym dotyczących cyberprzemocy, na podstawie danych 
opisanych w sposób ogólny. W ocenie NIK w szkolnych programach profilaktyki 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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należy przedstawić sposób ustalenia danych, na których oparto diagnozę, tak, aby 
możliwa była pełna ocena jej rzetelności. 

(dowód: akta kontroli str. 190-191, 214, 225, 284, 336) 

W Gimnazjum opracowano szkolne programy profilaktyki i szkolne programy 
wychowawcze, które jednak w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 nie zostały 
uchwalone przez Radę Rodziców, pomimo takiego wymogu określonego w ustawie  
o systemie oświaty. Szkoła nie dysponowała uchwałami Rady Rodziców  
z lat 2013/2014 i 2014/2015. 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. 

2.1. Analiza zapisów, wybranych losowo 16 dzienników lekcyjnych26 wykazała,  
że w badanym okresie w Szkole przeprowadzono działania profilaktyczne dotyczące 
cyberprzemocy, w sposób zgodny z przyjętymi w szkolnych programach profilaktyki  
i szkolnych programach wychowawczych założeniami, przez  osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie zajęcia, odnotowane w przeanalizowanych 
dziennikach lekcyjnych, zostały zrealizowane w ramach profilaktyki uniwersalnej.  
W przypadku zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne tematy i zagadnienia 
poruszane w trakcie zajęć, zostały wcześniej zweryfikowane i uzgodnione  
przez dyrekcję Gimnazjum. W latach szkolnych 2013/2014 - 2016/2017 w Gimnazjum 
nie prowadzono świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 117) 
W ww. dziennikach lekcyjnych odnotowano przeprowadzenie zajęć poświęconych 
bezpośrednio cyberprzemocy27 z omówieniem zasad bezpieczeństwa w sieci 
elektronicznej, odpowiednich przepisów prawa (w tym dotyczących odpowiedzialności 
nieletnich) oraz procedury szkolnej dotyczącej cyberprzemocy. Przeprowadzono także 
zajęcia, które mogły być użyteczne w przypadkach zetknięcia się z cyberprzemocą, 
dotyczące zjawisk, takich jak: uzależnienia, demoralizacja, przemoc i agresja28. 
Ww. zajęcia przeprowadzono na następujących przedmiotach dydaktycznych: zajęcia 
z wychowawcą / godzina wychowawcza (w klasach I było 6 godzin lekcyjnych, II - 12, 
III - 10), informatyka (II - 27, III - 9), zajęcia techniczne (I - 2), wychowanie fizyczne  
(I - 1), matematyka (II - 1), język polski (II - 1) i  język angielski (II - 1). 
W roku szkolnym 2016/2017, do dnia zakończenia kontroli NIK, w klasie IB  
nie przeprowadzono zajęć dotyczących cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 118-121) 

                                                           
26 Z lat szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oddziałów oznaczonych: IB, IIA, IID i IIIA, 

wybranych losowo w związku z badaniami ankietowymi wśród uczniów i ich rodziców, co opisano w pkt 1.2. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

27 W klasach I tematy zajęć: Cyberprzemoc - jak sobie z nią radzić ? Cyberprzemoc w prawie polskim. Dzień 
bezpiecznego Internetu. Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci”. Zamiast hejtu. Dzień bezpiecznego Internetu. 
Omówienie procedury szkolnej dotyczącej cyberprzemocy. 

W klasach II: „Uważaj co wrzucasz na Fejsa”. Dzień bezpiecznego Internetu. Jak zachowywać bezpieczeństwo 
podczas rozmów w sieci ? Zagrożenie i korzyści wynikające z korzystania z Internetu. Zamiast hejtu. Omówienie 
procedury szkolnej dotyczącej cyberprzemocy. Zachowania w Internecie i odpowiedzialność karna nieletnich 
(przedstawiciel Policji). Co jest powodem agresji w Internecie ? Stop cyberprzemocy – media elektroniczne. 

W klasach III: Uważaj co wrzucasz na Fejsa. Dzień bezpiecznego Internetu. Zamiast hejtu. Zagrożenia związane 
ze zjawiskiem sekstingu. Bezpieczny Internet, bezpieczne ferie. Cyberprzemoc – korzyści i zagrożenia związane 
z Internetem. Omówienie procedury szkolnej dotyczącej cyberprzemocy. 

28 W klasach I tematy: Uzależnienia wśród młodzieży. Jak sobie radzić z przemocą ? Demoralizacja, przemoc, 
agresja (przedstawiciel Policji) oraz ich skutki w życiu człowieka. Rodzaje przemocy. 

W klasach II: Bezpieczeństwo i higieniczna praca z komputerem.  W sieci – bezpieczeństwo w Internecie. 
Bezpieczeństwo w sieci (przedstawiciel Fundacji Orange). Zamiast hejtu. Jak zachować bezpieczeństwo podczas 
rozmów w sieci. Bezpieczny Internet, bezpieczne ferie. Przeciwdziałanie przestępstwom przy użyciu najnowszych 
technologii. Zagrożenia i pożytki wynikające z powszechnego dostępu do informacji. 

W klasach III: Rozmowa bez przemocy. Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej. Przemoc i agresja – 
przyczyny, skutki i zapobieganie. Zagrożenie i pożytki wynikające ze stosowania komputera w dostępie  
do informacji. Zagrożenia i pożytki wynikające z powszechnego dostępu do informacji. Internet i telefon w świecie 
nastolatków. Konsekwencje łamania prawa przez nieletnich (spotkanie ze Strażą Miejską). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

W 16 zbadanych dziennikach lekcyjnych nie odnotowano przeprowadzenia z rodzicami 
spotkań poświęconych bezpośrednio cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 118-121) 

W roku szkolnym 2014/2015 na zebraniach otwartych z rodzicami zaprezentowano 
portal internetowy www.edukator.pl, zawierający informacje dotyczące bezpiecznego 
poruszania się przez dzieci w Internecie. 
W dniu 28 stycznia 2016 r. na otwartym zebraniu z rodzicami wygłoszony został 
wykład na temat zachowań uczniów w cyberprzestrzeni. 

(dowód: akta kontroli str. 469, 474, 487, 491) 

W badanym okresie założone w szkolnych programach profilaktyki zadania 
profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci, zostały zrealizowane  
w zaplanowanym terminie. Tematy zadań to m.in.: „Prawo w życiu nastolatka: 
mobbing, stalking, cyberprzemoc”, „Zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania 
komputerów i powszechnego dostępu do informacji”, „Dzień bezpiecznego Internetu”, 
„Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci ?”, „Zasady bezpieczeństwa 
pracy w sieci, netykieta”. 
(dowód: akta kontroli str. 59, 78-79, 83-84, 87, 90, 92-93, 98, 244, 253, 303, 306, 316-

317, 365, 368, 375-376, 484, 554-557) 

W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się, zaplanowane w szkolnym programie 
profilaktyki, spotkanie przedstawicieli Straży Miejskiej z uczniami klas I i II, m.in.  
na temat odpowiedzialności nieletnich za cyberprzemoc. Wszystkie klasy drugie 
uczestniczyły w konkursie „Nieletni paragraf”, zorganizowanym przez Miejską 
Komendę Policji, obejmującym tematykę z zakresu przestępczości, demoralizacji  
oraz konsekwencji prawnych dotyczących nieletnich. 
W latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w związku ze stwierdzonym przypadkiem 
cyberprzemocy wśród uczniów odbyła się w klasie, z której pochodził sprawca, 
prelekcja na temat odpowiedzialności karnej za cyberprzemoc. 
W roku 2015/2016 strażnicy miejscy przeprowadzili wśród uczniów klas I i II, 
zaplanowaną w szkolnym programie profilaktyki, pogadankę „Demoralizacja, 
cyberprzemoc, agresja oraz ich skutki w życiu młodego człowieka” z wykorzystaniem 
filmu edukacyjnego. Po I półroczu, w trakcie apelu szkolnego, funkcjonariusz Komendy 
Policji przedstawił prezentację na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

(dowód: akta kontroli str. 474-475, 500-501, 538-540, 542) 

W badanym okresie Gimnazjum uczestniczyło corocznie w Dniach Bezpiecznego 
Internetu, współorganizowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową29. 
Dyrektor wyjaśnił: „Nauczyciel odpowiedzialny za realizację działań profilaktycznych, 
wiedzę na temat NASK posiadł we własnym zakresie, w oparciu o bieżące 
przeglądanie stron internetowych (…), takich jak: http://akademia.nask.pl/; 
http://www.saferinternet.pl/; http://fdds.pl/problem/bezpieczenstwo-dzieci-online.” 

(dowód: akta kontroli str. 469, 475, 547-548) 

2.2. Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadziło 02.09.2016 r. kontrolę 
doraźną30 działań podjętych przez Gimnazjum w związku ze zgłoszonym  
przez rodzica ucznia przypadku stosowania cyberprzemocy. W trakcie kontroli 
przeanalizowano m.in.: wewnątrzszkolny system oceniania, sprawozdanie z realizacji 
szkolnego programu profilaktyki w I połowie roku 2015/2016, notatki służbowe 
pedagoga i psychologa szkolnego, procedury reagowania na cyberprzemoc. 
Kontrolujący ustalił, że w roku 2015/2016 w Internecie miało miejsce wzajemne 
obrażanie się uczniów klas drugich. Szkoła podjęła właściwe działania, takie jak: 
zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie Gimnazjum oraz obniżenie 

                                                           
29 Dalej: NASK. 
30 W kontroli uczestniczył Dyrektor. 

http://www.edukator.pl/
http://akademia.nask.pl/
http://www.saferinternet.pl/
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rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania zgodnie z obowiązującym systemem 
oceniania. W protokole kontroli odnotowano, że Szkoła „prowadzi edukację uczniów  
w zakresie zachowań ryzykownych w Internecie”. Nie sformułowano wniosków 
pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 100-104) 

2.3. W „Planie Pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli”31 na rok 
2013/2014 uwzględniono szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach udziału Szkoły  
w projekcie „Bezpieczna szkoła”. Plan WDN na rok 2014/2015 przewidywał szkolenia 
nauczycieli w zakresie występowania zaburzeń w zachowaniu uczniów32 oraz trening 
nauczycieli w zastępowaniu agresji komunikacją bez przemocy. 
W Planach WDN na lata 2015/2016 i 2016/2015 zaplanowano szkolenia dotyczące 
niebezpiecznych zachowań w Internecie. 

 (dowód: akta kontroli str. 685, 688, 692-693, 701, 720-721, 731) 

W roku szkolnym 2014/2015 na posiedzeniach Rady Pedagogicznej przeprowadzono  
2 szkolenia dotyczące agresji33 i zaburzeń w zachowaniach uczniów34, natomiast  
w 2016/2017 – szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie i sposobów 
reagowania na problemy w sieci. 

(dowód: akta kontroli str. 679-681) 

2.4. W roku szkolnym 2015/2016 jedna z nauczycielek, opracowująca w szkolnym 
programie profilaktyki obszar dotyczący bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, brała 
udział w 2 szkoleniach35 „Cyberprzemoc w szkole – profilaktyka i metody 
przeciwdziałania”, realizowanych w ramach programu rządowego na lata 2014 – 2016 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Szkolenia obejmowały zagadnienia dotyczące 
cyberprzemocy takie jak: konsekwencje prawne, metody i narzędzia 
przeciwdziałania36, edukacja pozaformalna w walce z mową nienawiści. 

(dowód: akta kontroli str. 583, 607-608) 

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

Szkoła przeprowadziła działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie zjawiska 
cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z e-mediów, którymi objęła uczniów i ich 
rodziców. Zorganizowała warsztaty i szkolenia prowadzone przez wychowawców, 
nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego oraz przedstawicieli Policji i Straży 
Miejskiej. Gimnazjum zorganizowało także szkolenia dla nauczycieli poświęcone 
zjawisku cyberprzemocy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto nauczyciele 
wzięli udział w kursach zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne. 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty cyberprzemocy. 

3.1. W Szkole zasady w zakresie rozpoznawania i postępowania w przypadku 
stwierdzenia wystąpienia aktów cyberprzemocy wśród uczniów zostały określone  

                                                           
31 Dalej: Plan WDN. 
32 Diagnoza, objawy, rodzaje, geneza, pomoc i wspieranie. 
33 Trening zastępowania agresji komunikacją bez przemocy. 
34 Omówienie zagadnień dotyczących: diagnozy, genezy, objawów, rodzajów i pomocy. 
35 Przeprowadzonych przez Akademię Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” w Warnkowie. 
36 W oparciu o portal BezAtaku.pl. 
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w „Procedurze reagowania na zjawisko cyberprzemocy”37. Zasady były zgodne  
z głównymi założeniami „Standardów bezpieczeństwa online placówek oświatowych”38. 
W „Procedurach reagowania” określono m.in., że w przypadku wystąpienia 
cyberprzemocy: 

 należy poinformować wychowawcę oddziału oraz dyrektora i pedagoga 
szkolnego, którzy dokonują analizy sytuacji i planują dalsze postępowanie, 

 należy ustalić okoliczności zdarzenia i jego sprawcę, zabezpieczyć i zarejestrować 
wszystkie istotne dowody i dane,39 

 pedagog szkolny (koordynator działań wychowawczych) przeprowadza rozmowę 
ze sprawcą, będącym uczniem, a także z jego rodzicami. Wobec sprawcy należy 
wyciągnąć konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły, przy czym należy go 
też objąć opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

 uczeń, ofiara przemocy, powinien otrzymać wsparcie psychiczne, poradę  
jak zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i uniknąć eskalacji prześladowania. 
Należy poinformować rodziców o problemie oraz otrzymać pomoc Gimnazjum. 
Wychowawca oddziału lub pedagog szkolny przedstawiają im podjęte kroki.  
Po zakończeniu czynności związanych z incydentem, należy monitorować 
sytuację ofiary, 

 w uzasadnionych przypadkach Dyrektor powiadamia Policję i sąd rodzinny. 
(dowód: akta kontroli str. 55-66, 105-114) 

W § 31 ust. 11 Statutu Szkoły określono m.in., że Gimnazjum prowadzi edukację 
dotyczącą zagrożeń związanych z cyberprzemocą, a w § 34 ust. 4 wśród czynów,  
za które odejmowane będą uczniom punkty przy ustalaniu oceny za sprawowanie, 
wymieniono „oczernianie przez Internet lub dokonywanie innych aktów 
cyberprzemocy”. W „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania” na rok szkolny 
2015/2016 określono, że o stopniu obniżenia oceny z zachowania za to przewinienie 
decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem. 
Problematykę cyberprzemocy uwzględniono w szkolnych programach profilaktyki  
na lata 2013/2014 – 2016/2017. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 159, 174, 187-207, 211-262, 265-330, 333-386, 397) 

3.2. W badanym okresie łącznie 4 uczniów Gimnazjum stało się ofiarami 
cyberprzemocy, w tym po 1 w latach 2014/2015 i 2016/2017 oraz 2 w 2015/2016. 
Sprawcami cyberprzemocy było 5 uczniów, z tego 1 w roku 2014/2015 i po 4 w latach 
2015/2016 i 2016/2017. Przypadki stwierdzenia cyberprzemocy były odnotowywane  
w notatkach i dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego oraz w sprawozdaniach  
z realizacji szkolnych programów profilaktyki. O wypadkach cyberprzemocy 
informowany był psycholog szkolny przez uczniów, którzy stali się jej ofiarą. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 69-71, 101, 656-678) 

Zgodnie z zapisami w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego odnotowano  
26 indywidualnych spotkań i konsultacji z uczniami Gimnazjum, ich rodzicami  
lub opiekunami w zakresie aktów cyberprzemocy. W dzienniku: 
- pedagoga odnotowano 5 porad (wszystkie udzielone w roku szkolnym 2015/2016), 
- psychologa odnotowano 21 porad (3 w 2014/2015, 12 w 2015/2016 i 6 w 2016/2017 
(do zakończenia kontroli). 

                                                           
37 Dokument został sformułowany w oparciu o wytyczne zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji z okazji 

Dnia Bezpieczeństwa Internetu 2016, zorganizowanej w lutym 2016 r. przez Fundację Dzieci Niczyje i przez 
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer 
Internet. Dalej: „Procedura reagowania”. 

38 Opracowanymi przez Instytut Badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu „Działania na rzecz bezpiecznego 
korzystania z Internetu”, objętego honorowym patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw 
Dziecka. „Standardy” udostępnione na stronie www.mc.gov.pl/files/1._standard_bezpieczenstwa. 

39 Takie jak: data i czas otrzymania informacji, adres i treść e-maila, numer telefonu, adres strony internetowej. 
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Podjęte działania w sytuacji stwierdzenia cyberprzemocy40 były zgodne z obowiązującą 
procedurą41. 

(dowód: akta kontroli str. 655-678) 

3.3. W badanym okresie pomocą, w związku ze stwierdzeniem cyberprzemocy, objęto 
łącznie 9 uczniów (ofiary i sprawcy). Inicjatywa udzielenia pomocy wypłynęła  
od wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego, którzy przeprowadzili z dziećmi 
wspierające rozmowy. Szkoła wskazywała rodzicom uczniów dotkniętych 
cyberprzemocą, placówki na terenie Szczecina, do których mogli zwrócić się  
o specjalistyczną pomoc, m.in.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 2 Działy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie: Interwencji Kryzysowej i Terapii. 
Działania podejmowane w  stosunku do uczniów sprawców cyberprzemocy, polegały 
na przeprowadzeniu przez psychologa szkolnego rozmowy dyscyplinującej,  
a następnie objęcie ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie Szkoły, 
polegającą na prowadzeniu oddziaływań socjoterapeutycznych i psychokorekcyjnych. 
O zaistnieniu cyberprzemocy informowany był Dyrektor, rodzice uczniów oraz Policja. 
Szkoła monitorowała dalsze zachowanie sprawców cyberprzemocy. Oceny  
z zachowania tych uczniów były obniżane zgodnie z zapisem „Wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania”42. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 

Działania profilaktyczno-wychowawcze, jakimi objęto uczniów, których dotyczyło 
zjawisko cyberprzemocy, polegały na przeprowadzeniu szeregu akcji, warsztatów  
i lekcji tematycznych, takich jak: „Uważaj co wrzucasz na Face’a” (01.2014 r.), 
„Komputer moim światem – zjawisko cyberprzemocy” (03.2014 r.), „Bezpieczeństwo  
w sieci” (09.-10.2014 r.), „Dzień bezpiecznego Internetu” (02.2015 r., 01.2016 r., 
02.2017 r.), „Zasady bezpiecznej pracy w sieci. Netykieta” (09.10.2015 r., 09.2016 r.), 
„Mowa nienawiści. Czy da się walczyć z hejtem?” (09.10.2016 r.). 
Jak wyjaśnił Dyrektor: „Stwierdzone przypadki cyberprzemocy utwierdziły mnie  
i nauczycieli w przekonaniu, że podejmowane działania związane z realizacją 
programu profilaktyki szkoły muszą być realizowane, tak jak do tej pory w sposób 
zaplanowany i konsekwentny. Ważną kwestią jest uświadamianie rodzicom zagrożeń 
„związanych z niekontrolowanym korzystaniem przez ich dzieci z Internetu. Ujawnione 
przypadki miały miejsce w czasie, gdy dzieci były pod opieką rodziców. (…) Podjąłem 
dodatkowe działania skierowane do rodziców i nauczycieli: spotkanie edukacyjne  
dla rodziców w styczniu 2016 r. (…), Szkoleniowa Rada Pedagogiczna, dotycząca 
problematyki cyberprzemocy (…)”43. 

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 72-99) 

3.4. W badanym okresie psycholog szkolna przeprowadzała rozmowy z rodzicami 
uczniów, którzy byli informowani o przypadkach stwierdzonej cyberprzemocy. Szkoła 
informowała o tych zdarzeniach także Policję, z której inspektorami ds. nieletnich 
utrzymywała bieżący kontakt na temat stanu cyberprzemocy w Gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli str. 56-58, 69-71, 655-678) 

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

Szkoła właściwe reagowała na stwierdzone zjawiska cyberprzemocy, co potwierdziła 
kontrola Kuratorium Oświaty. Psycholog szkolny udzielał pomocy wszystkim uczniom, 
których dotyczyły te zdarzenia, zarówno ofiarom, jak i sprawcom. O zajściach związanych 
z cyberprzemocą Gimnazjum informowało rodziców uczniów i Policję. 

                                                           
40 Opisane w pkt. 3.3. i 3.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
41 Opisaną w pkt. 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
42 Co opisano w pkt. 2.2. i 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
43 W listopadzie 2016 r. 
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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 o NIK wnosi o wystąpienie  
do Rady Rodziców o uchwalenie szkolnego programu profilaktyki i szkolnego 
programu wychowawczego na rok szkolny 2016/2017. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosku 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. 

Szczecin, dnia               14  kwietnia 2017 r. 

  

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Karol Kośnik  

specjalista kontroli państwowej 
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