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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 Artur Matejko, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/23/2017 z dnia 9.01.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie, ul. Kościuszki 17, 73-150 Łobez1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Łowkiet, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie2. 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2016/20174 w ZSG obowiązywały 
programy wychowawcze i programy profilaktyki, uchwalane zgodnie z art. 54 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty5. W okresie od września 
2015 r. do stycznia 2016 r. roku szkolnego 2015/2016 Szkoła nie posiadała 
programu wychowawczego i programu profilaktyki, przyjętego zgodnie z wymogiem 
art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. W okresie tym realizowano, bez 
stosownej uchwały Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Rodziców, program 
wychowawczy i profilaktyki przyjęty dla poprzedniego roku szkolnego.  

Realizowane przez Szkołę programy wychowawcze i profilaktyki odnosiły się do 
problemów przemocy, w tym cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania  
z e-mediów. W programach profilaktyki nie uwzględniono jednak  mierzalnych 
wskaźników efektywności realizacji jego celów (jakościowych i ilościowych), co  
ograniczało ocenę skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych  
w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy i nie pozwalało na 
rzetelne monitorowanie stopnia osiągnięcia celów i jego efektów końcowych. 

W ZSG podejmowano działania wychowawcze, w celu realizacji ww. programów, 
organizując warsztaty i lekcje tematyczne dla uczniów, spotkania z rodzicami oraz 
szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Ww. zajęcia prowadzili wychowawcy, pedagog  
i psycholog szkolny, przy wsparciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Łobzie. Omawiane zagadnienia odnosiły się do ogólnych kwestii związanych ze 
zjawiskiem przemocy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów korzystających   
z Internetu (kontakt z niebezpiecznymi treściami). Podczas działań wychowawczych 

                                                      
1  Dalej: ZSG lub Szkoła. 
2  Poprzednio od 1.09.2004 r. do 31.08.2014 r. Dyrektorem ZSG była Ewa Popławska. 
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  Okres objęty kontrolą to lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 (do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych). 

5  Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.; dalej: ustawa o systemie oświaty. 

Ocena ogólna 
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nauczyciele wykorzystywali m.in. ogólnodostępne materiały związane z akcjami 
organizowanymi przez organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką, 
bezpieczeństwem w mediach elektronicznych i zjawiskiem przemocy, w tym 
cyberprzemocy, a także materiały multimedialne z tego zakresu zgromadzone  
w bibliotece szkolnej.  

W okresie objętym kontrolą dyrekcja Szkoły zaplanowała i zrealizowała szkolenia 
dla nauczycieli poświęcone zjawisku przemocy, w tym cyberprzemocy oraz  
negatywnym zjawiskom występującym w Internecie. Dodatkowo nauczyciele 
zatrudnieni w Szkole doskonalili swoje umiejętności w tym zakresie w ramach 
kursów, szkoleń oraz korzystając z materiałów dostępnych w Internecie.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Organem prowadzącym ZSG jest Gmina Łobez, organem nadzorującym 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny w Szkole 
sprawował Dyrektor. 

(dowód: akta kontroli str. 22-24, 353-357) 

W okresie objętym kontrolą do ZSG uczęszczało (wg stanu na 30.09): 
- 471 uczniów w roku szkolnym 2013/2014, w tym 159 uczniów klas I (6 oddziałów), 

151 uczniów klas II (6 oddziałów), 161 uczniów klas III (7 oddziałów); 
- 417 uczniów w roku szkolnym 2014/2015, w tym 137 uczniów klas I (6 oddziałów), 

147 uczniów klas II (6 oddziałów), 133 uczniów klas III (6 oddziałów); 
- 420 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, w tym 142 uczniów klas I (6 oddziałów), 

139 uczniów klas II (6 oddziałów), 139 uczniów klas III (6 oddziałów); 
- 440 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, w tym 171 uczniów klas I (7 oddziałów), 

138 uczniów klas II (6 oddziałów), 131 uczniów klas III (6 oddziałów). 

W ww. okresie w Szkole zatrudniono (wg stanu na 30.09): 
- 36 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 nauczycieli w niepełnym 

wymiarze, 1 psychologa i 1 pedagoga w roku szkolnym 2013/2014 w pełnym 
wymiarze; 

- 36 nauczycieli w pełnym wymiarze, 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze,  
1 psychologa i 1 pedagoga w roku szkolnym 2014/2015 w pełnym wymiarze; 

- 35 nauczycieli w pełnym wymiarze, 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze,  
1 psychologa i 1 pedagoga w roku szkolnym 2015/2016 w pełnym wymiarze; 

- 37 nauczycieli w pełnym wymiarze, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,  
1 psychologa i 1 pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 w pełnym wymiarze. 

(dowód: akta kontroli str. 326) 

Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli (12.01.2017 r.) do ZSG uczęszczało 
428 uczniów,  w tym 165 uczniów klas I, 133 uczniów klas II, 130 uczniów klas III. 
Szkoła zatrudniała 37 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 w niepełnym 
wymiarze, 1 pedagoga i 1 psychologa w pełnym wymiarze.           

(dowód: akta kontroli str. 329) 

W objętych kontrolą latach szkolnych pedagog posiadał kwalifikacje niezbędne do 
zajmowania stanowiska nauczyciela – pedagoga zgodnie z przepisami § 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 

Opis stanu 
faktycznego 
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wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli6. Zatrudniony  
w Szkole psycholog ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia oraz 
posiadał przygotowanie pedagogiczne zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia.           

(dowód: akta kontroli str. 16-20, 326, 329) 

W Statucie Szkoły7 zapisano m.in.: 
- Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom  
i rodzicom; 

- Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;  

- w Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 
- rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci; 

- rodzice spotykają się z wychowawcami klas na zebraniach klasowych, terminy  
i tematyka spotkań planowane są na początku każdego roku szkolnego w oparciu 
o program wychowawczy Szkoły i program profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str.  22-32, 353-357) 

Według Statutu do zadań wychowawcy należało m.in.: 
- zapoznanie rodziców i uczniów z podstawowymi dokumentami szkoły, tj.: Statutem 

Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki, Programem 
Poprawy Frekwencji, Punktowym System Oceniania Zachowania Ucznia,  

- omówienie, wspólnie z rodzicami i uczniami, propozycji programu wychowawczego 
dla klasy w oparciu o wyżej wymienione dokumenty, następnie wspólnie z innymi 
nauczycielami klas pierwszych opracowanie programu wychowawczego na cały 
cykl kształcenia,  

- współpraca z rodzicami, okazując im pomoc w działaniach wychowawczych  
oraz włączając ich w sprawy życia klasy i Szkoły,  

- współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  
- kształtowanie  właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji  

i poszanowaniu godności innej osoby,  
-  organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 38-39, 353-357) 

W § 32 Statutu zobowiązano uczniów m.in. do: wyłączenia telefonów komórkowych 
oraz sprzętu nagrywającego w czasie lekcji, przestrzegania zasad kultury 
współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  i innych pracowników Szkoły;  
niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych; przeciwdziałanie 
przemocy fizycznej i psychicznej, wulgarności oraz innym negatywnym zjawiskom 
poprzez: nieuczestniczenie w nich, słowną uwagę, powiadomienie osób dorosłych. 

                   (dowód: akta kontroli str. 40-41) 

W okresie objętym kontrolą w Szkole funkcjonował system monitoringu wizyjnego. 
Według postanowień Statutu8 (rozdz. 5, § 24 ust. 5) system ten stanowił integralny 
element zapewnienia całościowego i optymalnego procesu nauki, wychowania oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego miały być 
wykorzystane w szczególności w celu wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia 
konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem 
zachowań na terenie Szkoły.                                (dowód: akta kontroli str. 36, 74-76) 

                                                      
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
7 Ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr 11/2016/2017  Rady Pedagogicznej ZSG z 9.09.2016 r. 
8 Stosowne zapisy dotyczące monitoringu wizyjnego zostały wprowadzone do Statutu ZSG uchwałą Nr 13/2013/2014 Rady 

Pedagogicznej z 24.10.2013 r. 
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1.2. Ankietą objęto: 31 nauczycieli, 103 rodziców, 101 uczniów9. Na pytanie 
dotyczące ponownego wyboru tej samej Szkoły, „zdecydowanie tak” odpowiedziało 
23% uczniów oraz 37% rodziców, „raczej tak” - 51% uczniów i 50% rodziców, 
„raczej nie” - 20% uczniów oraz 10% rodziców, „zdecydowanie nie” - 7% uczniów  
i 5% rodziców. Badanie ankietowe wykazało, że z cyberprzemocą zetknęło się 28% 
uczniów, 21% rodziców i 19% nauczycieli. Pozostałe osoby z ww. trzech grup 
respondenckich nie potwierdziły, aby kiedykolwiek zetknęły się z ww. problemem. 

(dowód: akta kontroli str. 344-351)  

Szczegółowe badania ankietowe wśród 31 nauczycieli wykazało, że:  
- zdaniem 6 (19%) w Szkole występuje zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci  

i młodzieży, 4 (13%) jest zdania przeciwnego; 21 (68%) nie ma wiedzy dotyczącej 
występowania tego zjawiska. 

Ankietowanych sześcioro nauczycieli (z 31, tj. 19%), którzy zetknęli się w Szkole 
latach 2013-2016 ze zjawiskiem cyberprzemocy, podało że:  
- zjawisko cyberprzemocy miało charakter zastraszania, nękania, rozsyłania 

kompromitujących materiałów (po 4 wskazania); 1 wskazał na włamanie na konto 
pocztowe/konto komunikatorów w celu rozsyłania prywatnych lub fałszywych 
informacji;  

- o fakcie cyberprzemocy poinformowało dziecko (4 wskazania); nauczyciel lub 
wychowawca (1 odpowiedź) oraz osoba pedagoga (1 wskazanie); 

- ujawniono sprawcę cyberprzemocy (6 wskazań). Po ujawnieniu sprawcy ustała 
cyberprzemoc, w Szkole podjęto działania. 

  (dowód: akta kontroli str. 344, 346-347) 

Spośród 103 rodziców10:  
- 8 ankietowanych wskazało, że zjawisko cyberprzemocy dotknęło ich dziecka,  

3 - kolegi/koleżanki z klasy ich dziecka, 4 - kolegi/koleżanki ze szkoły ich dziecka;  
6 - innej osoby. 

Rodzice uczniów, którzy  kiedykolwiek zetknęli się ze zjawiskiem cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży (21%), wskazali że: 
- zjawisko cyberprzemocy miało charakter wyśmiewania się (16 ankietowanych),  

zastraszania - 7, nękania – 4, rozsyłania kompromitujących materiałów - 5; w 2 
przypadkach wymieniono włamywanie na konta pocztowe i konta komunikatorów; 

- o pomoc zwróciło się do nauczyciela (wychowawcy) - 12, do Dyrekcji Szkoły, 
Policji, innej osoby (np. pedagoga) - 3; nie zwracałoby się o pomoc - 5. 

Ponadto 73 rodziców wskazało, że w przypadku gdyby ofiarą cyberprzemocy padło 
ich dziecko zwróciłoby się do nauczycieli (wychowawcy), 37 do Dyrekcji Szkoły,  
z pomocy Policji skorzystałoby 58 ankietowanych.                                                

    (dowód: akta kontroli str. 345, 348-349) 

Spośród 101 uczniów Szkoły: 
- 7 wskazało, że zjawisko cyberprzemocy dotknęło ich bezpośrednio,  

3 - kolegę/koleżankę z klasy (jako ofiary cyberprzemocy), 5 - kolegę/koleżankę ze 
Szkoły, a 14 inną osobę. 

Ankietowani uczniowie, którzy kiedykolwiek zetknęli się ze zjawiskiem 
cyberprzemocy bezpośrednio lub wśród swoich kolegów/koleżanek (28%), wskazali 
że: 
- zjawisko miało charakter wyśmiewania się (20 wskazań); zastraszania - 9; 

włamywania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania 

                                                      
9 Badaniem ankietowym uczniów objęto wyłącznie tych, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na objęcie badaniem 

ankietowym ich dziecka. 103 rodziców wyraziło pisemną zgodę (z klas I 45, z II 38, z III -20). Dwóch uczniów pozostawało 
na zwolnieniu lekarskim w okresie przeprowadzania ankiet. 

10 Rodziców, których dziecko uczy się w ZSG i którzy wyrazili pisemną zgodę na objęcie ich dziecka badaniem ankietowym. 
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prywatnych lub fałszywych informacji – 8; rozsyłania kompromitujących materiałów 
(zdjęć, filmów) - 7;  

- o pomoc zwracało się do rodziców i kolegi - 5, do  nauczyciela/wychowawcy oraz 
innej osoby (pedagoga) - 2, nie zwracało się o pomoc - 14; 

- ujawniono sprawcę cyberprzemocy - 12, nie ujawniono sprawcy - 5, na brak 
wiedzy o tym czy ujawniono sprawcę - 9; 

- po ujawnieniu sprawcy cyberprzemoc ustała - 16, 10 że nie. 
Ponadto 67 uczniów podało, że w przypadku gdyby padło ofiarą cyberprzemocy  
zwróciłoby się o pomoc do rodziców, 40 - do nauczycieli/wychowawcy ze Szkoły,  
21 – skorzystałoby z pomocy kolegi,  17 - z pomocy inne osoby (Policji, Pedagoga), 
natomiast o pomoc nie zwracałoby się 19 uczniów (tj. 19% ankietowanych). 

                                              (dowód: akta kontroli str. 345, 350-351) 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. były zbieżne  
z wynikami diagnozy przeprowadzonej przez Szkołę w IV kwartale 2015 r.,  
w związku z aktualizacją Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego.11                                         

    (dowód: akta kontroli str. 117-124, 358) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił: (…) Z ankiet wynika, że ze zjawiskiem cyberprzemocy miał 
do czynienia co czwarty uczeń i co piąty rodzic, jednak szkoła była w małym stopniu 
miejscem, w którym dochodziło do zdarzeń. Mamy jednak świadomość, że właśnie 
w szkole młodzież komentuje i przegląda zamieszczone w Internecie informacje. 
Najczęstsza forma przemocy przy wykorzystaniu elektronicznych mediów było 
wyśmiewanie, a w następnej kolejności – zastraszanie. Trzeba więc, jak dotychczas, 
kierować oddziaływanie wychowawcze na skutki psychiczne i prawne, które 
dotykają sprawcę i pokrzywdzonego. Jednocześnie należy podkreślać, że wszelkie 
negatywne zachowania nie mogą być bezkarne, dlatego musimy przekonywać, by 
uczniowie zgłaszali je osobom dorosłym (14 uczniów do nikogo nie zwróciłoby się  
o pomoc, lecz więcej niż połowa ankietowanych przyznała, że zgłosiłaby dorosłym  
o takiej sytuacji, gdyby się z nią zetknęła.(…).                           

    (dowód: akta kontroli str. 437) 

W złożonym oświadczeniu Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała, że 
pojawiają się sytuacje wśród uczniów Szkoły związane z udostępnianiem na 
Facebooku zdjęć robionych po szkole, ich komentowaniem. Dzieje się tak 
najczęściej dla żartu lub gdy jest ktoś w konflikcie z koleżanką czy kolegą. 
Uczniowie wiedzą, że z trudnymi sprawami mogą się zwrócić do wychowawcy, 
pedagoga, psychologa, innego nauczyciela lub dyrekcji. 

                                (dowód: akta kontroli str. 389) 

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. Jednym z narzędzi 
służących do realizacji tego zadania jest program profilaktyki, który – stosownie do 
wymogów zawartych w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej – 
powinien być dostosowany do potrzeb danego środowiska. W ZSG obowiązywały 
programy profilaktyczne i wychowawcze przyjęte uchwałami: 
- Nr 8/209/2010 z 17.09.2009 r. Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia 

Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktycznego, po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski; 

- Nr 7/2014/2015 z 11.09.2014 r. Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia do 
realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w roku szkolnym 

                                                      
11 Program Profilaktyki i Program Wychowawczy przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 14/2015/2016 z 18.02.2016 r.  

w sprawie uchwalenia zmian w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki oraz Nr 2/2015/2016 z 21.01.2016 r. 
Rady Rodziców. 
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2014/2015 oraz Nr 1/2014/2015 z 5.09.2014 r. Rady Rodziców dotyczącej 
pozytywnego zaopiniowania ww. programów. 

- Nr 14/2015/2016 z 18.02.2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Programie 
Wychowawczym i Programie Profilaktyki oraz Nr 2/2015/2016 z 21.01.2016 r. 
Rady Rodziców12 w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. programów.                                        

   (dowód: akta kontroli str. 102- 206, 359) 

W ww. programach profilaktyki i programach wychowawczych opisano  
i zidentyfikowano zjawisko cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 102-206, 359-362) 

Rozpoznanie zjawiska cyberprzemocy w Szkole zostało przeprowadzone w oparciu 
o badania ankietowe uczniów13, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników 
Szkoły, monitorujące skalę występowania zjawiska przemocy, w tym zjawiska 
przemocy przy użyciu mediów elektronicznych. Dodatkowo w Szkole 
przeprowadzono: analizę ryzykownych zachowań uczniów związanych z użyciem 
mediów elektronicznych, obserwacje ukryte uczniów, analizę uwag nauczycieli  
i wychowawców zawartą w prowadzonej dokumentacji, indywidulane rozmowy  
z uczniami i rodzicami.  

(dowód: akta kontroli str. 358-360) 

W treści programów profilaktyki wskazano, że zostały opracowane m.in. na 
podstawie: obserwacji, analizy ankiet, a także wywiadów z uczniami, rodzicami, 
nauczycielami i pracownikami Szkoły. W programach nie opisano i nie wskazano 
sposobu identyfikacji populacji badawczej w związku z przeprowadzaną diagnozą 
problemową środowiska.14 Ponadto nie opisano w programach profilaktyki metodyki 
badania (m.in. treści postawionych w ankietach i wywiadach pytań oraz możliwych 
odpowiedzi)15; nie podano wielkości populacji objętej badaniami (liczby osób 
objętych ankietami, obserwacjami i wywiadami).                             

 (dowód: akta kontroli str. 117-132, 147-206,  358-360) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił: (…) Diagnozę środowiska opracowano w oparciu o analizę 
pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów, rozmowy indywidualne i grupowe. 
Oprócz tego wprowadzono ankiety dla osób, do których kierowane były działania 
profilaktyczne. Po ich opracowaniu nauczyciele mieli obraz efektów pracy, w tym 
wypadku, pracy nad przeciwdziałaniem przemocy i agresji. Jednocześnie widoczne 
okazało się, które zadania wymagają nadal wzmożonych wysiłków lub rozszerzenia 
działań ze strony nauczycieli. (…).                          

  (dowód: akta kontroli str. 407-408)  

W obowiązujących, w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015, programach 
profilaktyki postawiono m.in. następujące cele: ograniczenie i eliminowanie 
zachowań agresywnych (w tym przy użyciu e-mediów), wykształcenie umiejętności 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nauka i ćwiczenie zachowań 
asertywnych, wskazywanie właściwych wzorców zachowań, zaangażowanie 
rodziców w proces wychowawczy i profilaktyczny na terenie szkoły; zwrócenie uwagi 
rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku sytuacji 
patologicznej. 

W obowiązujących, w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, programach 
profilaktyki wskazano jako cel główny wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju  

                                                      
12 Zmiana ta spowodowała uchwalenie ww. programów na lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017. 
13 Badaniami ankietowym objęto 60% uczniów Szkoły. 
14 Grupy ankietowanych uczniów i rodziców, grupy uczniów, których dotyczyła obserwacja, grup uczniów, rodziców nauczycieli 

i pozostałych pracowników Szkoły, z którymi przeprowadzono indywidualne wywiady. 
15 Jedynie w programie profilaktyki obowiązującym od 18.02.2016 r. wskazano, że wyniki badań ankietowych znajdują się  

w dokumentacji Szkoły. 
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i zdrowym stylu życia oraz kształtowanie postaw pożądanych społecznie. Jako cele 
szczegółowe określono m.in.: 
- ograniczanie zachowań ryzykownych w świecie realnym i wirtualnym, w tym  

uświadomienie skutków i konsekwencji takich zachowań; 
- wspieranie uczniów narażonych na rozwój zachowań ryzykownych, w tym przy 

użyciu mediów elektronicznych; 
- wskazanie możliwości dokonania właściwych wyborów poprzez propozycje 

alternatywnych rozwiązań. 
Dodatkowo wskazano 5 celów:  
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych;  
- kształtowanie umiejętności adekwatnej samooceny i pozytywnego myślenia;  
- uczenie zachowań sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw społecznych  

i budowaniu własnego systemu wartości;  
- nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji  

i przewidywania konsekwencji własnych zachowań; 
- podnoszenie świadomości prozdrowotnej.                  (dowód: akta kontroli str. 360) 

W obowiązujących, w badanym okresie, szkolnych programach wychowawczych 
zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy wynikały z postanowień programów 
profilaktyki. Wskazano: 
- kształtowanie postaw odpowiedzialności (realizacja poprzez zajęcia dotyczące 

praw dziecka i odpowiedzialności prawnej, realizacja w ramach tematyki związanej 
z różnymi przejawami nietolerancji i wszelkimi formami agresji, w tym przy użyciu 
mediów elektronicznych, kształtowanie umiejętności stosownego zachowania się); 

- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w szkole16 (m.in. poprzez realizacje 
programu profilaktyki w ramach lekcji wychowawczych, organizacje warsztatów: 
pn. Dzień bez przemocy); 

- systematyczne i konsekwentne reagowanie na przejawy niewłaściwych zachowań 
(realizacja poprzez Punktowy System Oceniania, promowanie i wyróżnianie 
właściwych postaw uczniów); 

- propagowanie wśród uczniów i ich rodziców technik porozumiewania się oraz 
zachowań asertywnych (realizacja poprzez warsztaty, lekcje wychowawcze, 
prelekcje specjalistów i spotkania z rodzicami).           

 (dowód: akta kontroli str. 361) 

Obowiązujące, w badanych latach szkolnych, programy profilaktyki i programy 
wychowawcze były ze sobą skorelowane i spójne. W oparciu o założenia  
i postanowienia programów profilaktyki i programów wychowawczych sporządzano 
dokument pn. Program (Plan) Wychowawczy dla klas I-III. Programy te określały 
harmonogram realizacji zaplanowanych działań, z podziałem na klasy  
i miesiące, wskazywały osobę odpowiedzialną (wychowawca) oraz formę realizacji 
tematu. 

               (dowód: akta kontroli str. 361)  

Obowiązujące w ZSG: 
- programy profilaktyki skierowane były do uczniów, rodziców i pracowników Szkoły; 
- programy wychowawcze skierowane były do uczniów i rodziców; 
- programy (plany) wychowawcze dla klas I-III adresowane były do uczniów. 
Zapisy w programach profilaktyki dotyczyły działań profilaktyki uniwersalnej.   
Miały na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań 
ryzykownych i były skierowane do wszystkich uczniów ZSG. Działania realizowane 
były przez nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego.                                                                       

    (dowód: akta kontroli str. 362) 

                                                      
16 W rozumieniu przemocy domowej, przemocy w sieci internetowej, przemocy rówieśniczej. 
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Szkoła przeprowadziła ewaluacje programu profilaktyki, zatwierdzonego uchwałą  
Nr 8/209/2010 z 17.09.2009 r. Rady Pedagogicznej. Wyniki przeprowadzonej 
ewaluacji udokumentowano w „Raporcie z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku 
szkolnym 2012/2013”17. Wnioski wskazane w Raporcie wykorzystane zostały  
w programie profilaktyki, obowiązującym w roku szkolnym 2014/201518. 
W zaktualizowanym programie profilaktyki, przyjętym uchwałą Nr 14/2015/2016  
z 18.02.2016 r. Rady Pedagogiczne, w części V – Realizatorzy, Ewaluacja  
i Monitoring podano, że ewaluacja programu przeprowadzona zostanie pod koniec 
roku szkolnego 2016/2017.                             

    (dowód: akta kontroli str. 207-249, 362) 

W obowiązujących, w badanym okresie, programach profilaktyki nie przewidziano 
prowadzenia w ZSG projektów profilaktycznych. ZSG w latach 2013-2017 nie 
realizował projektów profilaktycznych.                            

    (dowód: akta kontroli str. 361) 

Osoby biorące udział i odpowiedzialne za opracowanie programu profilaktyki  
i programu wychowawczego, przy ich konstruowaniu, posiłkowały się 
rekomendacjami Ośrodka Rozwoju Edukacji.19                                                    

      (dowód: akta kontroli str. 449)   

W wyniku przeprowadzonych oględzin strony internetowej Szkoły20 ustalono, że  
w zakładce „Dokumenty szkoły” udostępniono dokumenty w formacie pdf  
(z możliwością pobrania i zapisania na nośniku informatycznym), tj. Statut, 
Punktowe Zasady Oceniania Zachowania; Program Wychowawczy, Program 
Profilaktyki oraz Program Poprawy Frekwencji.             

    (dowód: akta kontroli str. 386) 

1.4. W latach szkolnych 2013-2017 podejmowano (obok działań zaplanowanych), 
działania doraźne w zakresie profilaktyki, w tym dotyczące cyberprzemocy - przy 
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łobzie21 i Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Łobzie (m.in. akcja „Cyberprzemoc”). W ramach współpracy z KPP 
w każdym z badanych lat szkolnych organizowano prelekcje dotyczące 
odpowiedzialności prawnej uczniów, w tym również odpowiedzialnego użytkowania 
mediów elektronicznych. Zagadnienia poruszane podczas ww. zajęć z uczniami były 
weryfikowane i uzgadniane ze Szkołą, przed ich realizacją. 

                                                               (dowód: akta kontroli str. 370-377) 

1.5. Programy wychowawczy i  profilaktyki, obowiązujące w latach szkolnych 
2013/2014, 2014/2015 i 2016/2017, uchwalone zostały przez Radę Rodziców  
w porozumieniu z Radą Pedagogiczna, stosownie do przepisów art. 54 ust. 2-4 
ustawy o systemie oświaty. W roku szkolnym 2015/2016 (w okresie od września 
2015 r. do stycznia 2016 r.) realizowano, bez uchwały Rady Pedagogicznej i opinii 
Rady Rodziców, program wychowawczy i program profilaktyki przyjęty dla 
poprzedniego roku szkolnego (2014/2015). 
                                                        (dowód: akta kontroli str. 102-103, 133-134, 166) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Szkoła w okresie od września 2015 r. do stycznia 2016 r. roku szkolnego 
2015/2016 nie posiadała programu wychowawczego i programu profilaktyki, 
przyjętego zgodnie z wymogiem art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. 

                                                      
17 Raport przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2013 r. 
18 Przeprowadzona ewaluacja ww. programu profilaktyki posłużyła do przeprowadzenia jego aktualizacji w styczniu 2016 r. 
19 Dalej: ORE. 
20 http://www.zsglobez.nazwa.pl. 
21 Dalej: KPP. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://www.zsglobez.nazwa.pl/
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W ww. okresie realizowano, bez stosownej uchwały Rady Pedagogicznej  
i Rady Rodziców program wychowawczy i program profilaktyki przyjęty do 
realizacji dla poprzedniego roku szkolnego (2014/2015). 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, do kompetencji rady 
rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu 
wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz 
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Dopiero w 2016 r. program wychowawczy i program profilaktyki na lata szkolne 
2015/2016 i 2016/2017 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej 
Nr 14/2015/2016 z 18.02.2016 r. w sprawie uchwalenia zmian  
w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki oraz uchwałą Nr 
2/2015/2016 z 21.01.2016 r. Rady Rodziców w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania programów.                          

  (dowód: akta kontroli str. 133-134) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił: (…) Od września 2015 r. obowiązywał i był realizowany 
Program Wychowawczy i Program Profilaktyki zatwierdzony uchwałą Rady 
Pedagogicznej nr 7/2014/2015 z 11.09.2014 r. Świadczy o tym sformułowany na 
początku września 2015 r. Program wychowawcy dla klasy I-III na lata szkolne  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oraz wpisy w dziennikach lekcyjnych.  
Od 1 września obowiązywało nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, na podstawie 
którego szkoły i placówki zobowiązane były do dostosowania w terminie 6 miesięcy  
programów wychowawczych i programów profilaktyki do przepisów ww. 
rozporządzenia.  W związku z tym w I półroczu 2015/2016 zespoły nauczycieli  
i rodziców rozpoczęły prace nad określeniem zmian, które należało wprowadzić do 
programów funkcjonujących z poprzedniego roku szkolnego. (…). 

(dowód: akta kontroli str. 406) 
 
2. W obowiązujących, w badanym okresie, programach profilaktyki nie opisano: 

sposobu identyfikacji populacji badawczej w związku z przeprowadzaną 
diagnozą problemową środowiska22; nie opisano w programach profilaktyki 
metodyki badania (m.in. treści postawionych w ankietach i wywiadach pytań oraz 
możliwych odpowiedzi)23; nie podano wielkości populacji objętej badaniami 
(liczby osób objętych ankietami, obserwacjami i wywiadami).  
Ponadto  określone do realizacji cele nie były mierzalne przy pomocy 
wskaźników (brak wskaźników/mierników osiągnięcia założonych celów), co 
ograniczało ocenę skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych  
w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy i nie pozwalało na 
rzetelne monitorowanie stopnia osiągnięcia efektów końcowych.                                                             

    (dowód: akta kontroli str. 447) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił, że powodem nieopisania sposobu identyfikowania populacji 
badawczej, w tym podania wielkości populacji i nieprzedstawienia metodyki badania 
w trakcie przygotowywania programów profilaktyki obowiązujących od 2009 r. do 

                                                      
22 Grupy ankietowanych uczniów i rodziców, grupy uczniów, których dotyczyła obserwacja, grup uczniów, rodziców nauczycieli 

i pozostałych pracowników Szkoły, z którymi przeprowadzono indywidualne wywiady. 
23 Jedynie w programie profilaktyki obowiązującym od 18.02.2016 r. wskazano, że wyniki badań ankietowych znajdują się  

w dokumentacji Szkoły. 
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2016 r. był fakt, że wyniki przeprowadzonych badań znajdują się w dokumentacji 
Szkoły. W dalszej części złożonych wyjaśnień, odnosząc się do zapisów zawartych  
w programach profilaktyki, Dyrektor podał, że (…) z całą pewnością mogę 
potwierdzić, że przeanalizowano następujące materiały udostępnione przez ORE: 
- Jak tworzyć program wychowawczy szkoły – opis modelu: e-poradnik dla szkół, 

oprac. Tomasz Garstka, Katarzyna Leśniewska. 
- Monika Baryła-Matejczuk: Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki 

aktualnym zadaniem szkoły. 
- Model szkolnego programu profilaktyki – propozycja. Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.  
- Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży, red. Szymon Grzelak. 

(dowód: akta kontroli str. 449) 

Odnosząc się do braku wskaźników/mierników osiągnięcia założonych celów  
w programach profilaktyki, Dyrektor ZSG wyjaśnił, że  przed przyjęciem do realizacji 
zarówno programu profilaktyki, jak i programu wychowawczego dokonywano 
diagnozy środowiska, a zwłaszcza środowiska szkolnego. Głównym powodem 
diagnozy było sformułowanie celów profilaktyki oraz takie ukierunkowanie działań 
nauczycieli, aby założone cele zostały zrealizowane. 

                                             (dowód: akta kontroli str. 407-408) 

Aby programy profilaktyki przynosiły pożądane efekty muszą być opracowane  
w rzetelny sposób, w szczególności opierać się na prawidłowo sporządzanej 
diagnozie, a także określać mierzalne cele, wskaźniki pomiaru efektywności 
(mierniki osiągnięcia założonych celów) oraz strategię ewaluacyjną pozwalającą na 
bieżące reagowanie na sytuacje wynikające z zagrożeń, istotne zmiany w zakresie 
potrzeb środowiska szkolnego.  
W ocenie NIK, zważywszy na wskazane wyżej okoliczności, konieczna jest 
weryfikacja prawidłowości opracowania programów profilaktyki. 

Szkoła opracowała programy wychowawcze i programy profilaktyki, które odnosiły 
się do problemów przemocy, z uwzględnieniem zjawiska cyberprzemocy. 
Opracowanie ww. dokumentów poprzedzono rozpoznaniem skali zjawiska przemocy 
przy użyciu mediów elektronicznych, w samych jednak dokumentach nie określono 
wskaźników pozwalających zbadać zakładane efekty realizacji programów.  
Ponadto w Statucie Szkoły zawarto zapisy określające sposób używania urządzeń 
elektronicznych oraz obowiązki uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy 
fizycznej i psychicznej. Zobowiązano wychowawców do zapoznania rodziców i 
uczniów z zapisami programów wychowawczych i profilaktyki. 

 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych. 

2.1. W wyniku przeprowadzonych oględzin 16 losowo wybranych dzienników zajęć 
lekcyjnych klas I-III prowadzonych w badanych latach szkolnych24 ustalono, że we 
wszystkich z nich (w ich części odnoszących się do realizacji programu nauczania) 
zostały odnotowane tematy zajęć edukacyjnych przeprowadzanych m.in. na 
lekcjach wychowawczych, informatyki, zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, 
które odnosiły się do zapobiegania różnym formom przemocy, w tym 
cyberprzemocy25. W zakresie zapobiegania cyberprzemocy odnotowano dla klas I-III 

                                                      
24 Badaniem objęto 16 dzienników, tj. po 4 w każdym roku szkolnym (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), po dwa  

z klasy I oraz po jednym z klasy II i III ZSG. 
25 Działania profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy prowadzili głównie wychowawcy klas, nauczyciele – zwłaszcza 

informatyki i wychowania do życia w rodzinie oraz pedagog i psycholog szkolny. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w każdym z badanych lat szkolnych od 4 do 6 godzin lekcyjnych. Dodatkowo  
w każdym z badanych dzienników odnotowano przeprowadzenie przez instytucje 
zewnętrzne warsztatów szkolnych lub spektakli organizowanych w ramach 
szkolnych dni profilaktyki, odnoszących się do  tematyki bezpiecznego korzystanie  
z e-mediów oraz zagadnień cyberprzemocy.  

(dowód: akta kontroli str. 370-376) 

W objętych oględzinami dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego - oprócz 
wpisów dotyczących przeprowadzenia zajęć z klasami, związanych z tematyką 
cyberprzemocy w ramach godzin wychowawczych -  odnotowywano indywidualne 
porady (konsultacje) udzielane uczniom lub rodzicom w zakresie bezpieczeństwa 
uczniów korzystających z Internetu oraz zdarzeń związanych z użyciem mediów 
elektronicznych, tj.:  
- w dzienniku pedagoga odnotowano 18 porad indywidualnych (1 w 2013/2014,  

3 w 2014/2015, 8 w 2015/2016, 6 w 2016/2017 (do 10.02.2017 r.); 
- w dzienniku psychologa odnotowano 8 porad indywidualnych (4 w 2015/2016,  

4 w 2016/2017 (do 10.02.2017 r.).                       
  (dowód: akta kontroli str. 378-383) 

Przeprowadzone oględziny dzienników zajęć świetlicowych potwierdziły 
odnotowanie przeprowadzenia zajęć z uczniami dotyczących cyberprzemocy, 
zagrożeń związanych z mediami elektronicznymi, agresją  i przemocą w Internecie. 
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 3 zajęcia (po 1 godzinie), w roku 
2015/2016 przeprowadzono 31 zajęć związanych z cyberprzemocą (po 1 godzinie), 
a w roku 2016/2017 (do 10.02.2017 r.) – 7 zajęć (po 1 godzinie). 

(dowód: akta kontroli str. 370, 377) 

W Szkole w dniu 19.01.2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie 
przeprowadziła prelekcję dla rodziców wszystkich uczniów nt. „Profilaktyka 
uzależnień”, w tym od mediów elektronicznych26. Rodzice zostali poinformowani 
m.in. do kogo mają się zwrócić o pomoc w przypadku problemów wychowawczych. 
Podano im numery telefonów i adresy stron internetowych osób i instytucji 
świadczących pomoc w problemowych sytuacjach. 

(dowód: akta kontroli str. 365, 440) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że przy głównych drzwiach 
wejściowych do  budynku ZSG na tablicy ogłoszeniowej podano do wiadomości: 
- nr sali, piętro oraz pawilon, w których znajdują się gabinety dyrektora Szkoły, 

wicedyrektora Szkoły, sekretariat, pedagoga, psychologa, pomieszczenie biblioteki, 
pielęgniarki szkolnej; 

- godziny pracy pedagoga i psychologa w dniach od poniedziałku do piątku; 
- dni tygodnia, godziny i nr sali, w których nauczyciele/wychowawcy przeprowadzają 

indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów; 
- numery telefonów alarmowych i interwencyjnych27. 

Ponadto ustalono, że na stronie internetowej ZSG28 w zakładce Ogłoszenia/Godziny 
pracy pedagoga i psychologa” zamieszczono godziny pracy pedagoga  
i psychologa szkolnego.                                                  

    (dowód: akta kontroli str. 387) 

                                                      
26 Udział wzięło 68 rodziców. 
27 Tj. numery: -  niebieska linia (801 12 00 02; 22 668 70 00);  pomarańczowa linia (801 14 00 68);   telefon zaufania dla dzieci 

i młodzieży (116 111); kryzysowy telefon zaufania (116 23), telefon zaufania rzecznika praw dziecka (800 12 12 12), telefon 
pierwsza pomoc psychologiczna (22 426 98 48); telefon „Stop przemocy” dla dzieci i rodziców (42 682 28 37), Pogotowie 
rodzinne (22 613 69 91). 

28 Http://www.zsglobez.nazwa.pl. 

http://www.zsglobez.nazwa.pl/
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Przeprowadzone oględziny wykazały, że strona internetowa Szkoły zawierała  
możliwość przejścia  (link) na stronę Facebook29, na której podawano informacje  
z życia Szkoły wraz z załączonymi zdjęciami, w tym m.in. w dniu 21.01.2017 r. 
zamieszczono informację (wraz z prezentacją wyników) dotyczącą udziału Szkoły  
w dwuletnim projekcie badawczym Fundacji Db@m o mój zasięg i Centrum 
Doradztwa i Badań Społecznych oraz Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie cyberprzemocy i nałogowego korzystania 
przez uczniów z telefonu komórkowego. 

                                                  (dowód: akta kontroli str. 386) 

W ZSG w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017  korzystano z informacji  
i opracowań zamieszczonych na stronie internetowej NASK30, dotyczących 
cyberprzemocy. Były to informacje dotyczące form, zasięgu i skali zjawiska 
cyberprzemocy oraz procedur postępowania w przypadku ujawnienia aktu 
cyberprzemocy.                                                              

    (dowód: akta kontroli str. 365) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił, że w trakcie indywidulanych konsultacji z rodzicami, zarówno 
pedagog szkolny, jak i psycholog wspierają rodziców w rozwiązywaniu problemów 
związanych z adolescencją. Cyberprzemoc jest formą przemocy psychicznej, na 
temat której kilkakrotnie prowadzone były rozmowy informacyjne i wspierające. 
Rodzice mogą uzyskać bezpośrednią pomoc od specjalistów szkoły, ich godziny 
pracy zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w szkole, na drzwiach gabinetu, na 
stronie internetowej szkoły i Facebooku. Rodzice w przypadku wystąpienia 
problemów dotyczących cyberprzemocy, mogą liczyć na pomoc wychowawców, 
nauczycieli oraz dyrekcji.                                                

    (dowód: akta kontroli str. 410) 

2.2. Zachodniopomorski Kurator Oświaty31 przeprowadził w dniu 1.04.201 r. kontrolę  
w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych  
i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Kontrolą 
objęto m.in. prawidłowość uchwalenia programu wychowawczego Szkoły i programu 
profilaktyki, dostosowanie programu profilaktyki do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, podejmowane działania w zakresie 
rozpoznawania i  diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniem, wdrożone 
systemy wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. W wyniku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 96-101) 

Nadzór pedagogiczny w Szkole był sprawowany poprzez wykonywanie zadań  
i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego32, w trybie planowych i doraźnych działań. Dyrektor ZSG 
sprawował nadzoru nad działalnością wychowawczą i profilaktyczną (w tym  
w zakresie cyberprzemocy)  poprzez: 
- kontrolę prowadzonej dokumentacji, w tym dzienników lekcyjnych, dzienników 

zajęć pedagoga i psychologa szkolnego, dzienników zajęć świetlicowych; 
- kontrolę działań wychowawczych – prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy, 

w tym zgodności planów wychowawcy klas I-III z zadaniami programu 

                                                      
29 Osoby niemające konta na Facebooku i korzystające ze smartfona/komórki nie mogły skorzystać z informacji zamieszczonej 

na profilu ZSG, osoby korzystające z komputera miały taką możliwość, nawet jeżeli nie posiadały konta na Facebooku lub 
się nie zalogowały do aplikacje Facebook.  

30 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. 
31 Dalej: ZKO. 
32 Dz. U. 2015 r. poz. 1270. 
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wychowawczego i programu profilaktyki, kontrolę wpisów w dzienniku dot. 
realizacji tematów na lekcjach wychowawczych; 

- obserwację prowadzonych zajęć; 

- w roku szkolnym 2013/2014 kontrolę prezentowanych treści uczniom w ramach 
tematu: „Zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństw wynikających  
z niewłaściwych zachowań”; organizacja warsztatów profilaktycznych pt. „W sieci” 
dla klas I oraz  „Zagubieni” dla klas II; 

- w roku szkolnym 2014/2015 wspomaganie nauczycieli w procesie doskonalenia 
zawodowego w ramach szkolenia Rady Pedagogicznej – „Jak pracować z uczniem 
agresywnym” oraz zorganizowanie szkolnej akcji profilaktycznej „Przeciw agresji  
i przemocy” w dniach 18-19.11.2014 r.; 

- w roku szkolnym 2015/2016 obserwację zajęć prowadzonych przez psychologa 
szkolnego33; koordynację prac Szkoły w związku z projektem badawczym pn. 
„Dbam o swój Z@Sieg” poświęconym zjawisku cyberprzemocy (projekt 
prowadzony przez Centrum Doradztwa Badań Społecznych „Socjogram”  
z Gdańska); wspieranie działań profilaktycznych i nadzór nad lekcjami 
wychowawczymi  
w klasach I na temat cyberprzemocy oraz w klasach II i III dotyczących zjawiska 
sekstingu; 

- w roku szkolnym 2016/2017 wspomaganie lekcji wychowawczych w klasach 
pierwszych na temat cyberprzemocy oraz organizacji warsztatów profilaktycznych: 
„Autodestrukcja”, „Smartfon jak narkotyk”; zaplanowanie na czerwiec 2017 r. 
ewaluacji skuteczności podjętych działań ujętych w programie wychowawczym 
oraz oceny realizacji zadań zawartych w programie profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 366) 

Przeprowadzone oględziny z użyciem monitoringu wizyjnego Szkoły, w zakresie 
korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych podczas przerw, wykazały że 
uczniowie na przerwach korzystali z urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, 
smartfony) sporadycznie34, nie zaobserwowano zachowań agresywnych, uczniowie 
przeglądali zeszyty i książki,  w grupach prowadzili rozmowy. Nauczyciele, pełniący 
podczas przerw lekcyjnych dyżury na piętrach i parterze Szkoły, nie korzystali  
z urządzeń elektronicznych.                     

    (dowód: akta kontroli str. 387) 

Wyniki przeprowadzonego w ramach kontroli badania ankietowego wśród rodziców, 
uczniów i nauczycieli Szkoły wskazały, że:  
- 48% rodziców uczestniczyło w zajęciach, pogadankach, wywiadówkach, 

prelekcjach dotyczących zjawiska cyberprzemocy, organizowanych na terenie 
Szkoły, 40%  w nich nie uczestniczyło, a 10% nie miało wiedzy w tym zakresie;  

- 58% uczniów miało możliwość uczestniczenia w zajęciach, z których mogli się 
dowiedzieć jak skutecznie przeciwdziałać cyberprzemocy;  

- 40% uczniów stwierdziło, że miało możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, 
jednakże „niewiele z nich pamięta”;  

- 37% rodziców stwierdziło, że przeprowadzane w Szkole zajęcia zmieniły ich 
wiedzę (w jakikolwiek sposób).                                   

      (dowód: akta kontroli str. 344-351) 
  

                                                      
33 Zajęcia zatytułowane:. „Profilaktyka Cyberprzemocy”; „Praca z filmem – Gdzie jej Mini wg. scenariusza Fundacji Dzieci 

Niczyje”. 
34 Oględzinom poddano obraz on-line z 6 kamer (na 8), które zostały umieszczone w ZSG w miejscach największego 

zgromadzenia się uczniów w czasie dwóch przerw lekcyjnych w dniu 10.03.2017 r. 
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2.3. W ramach doskonalenia umiejętności profilaktycznych i edukacyjnych 
nauczycieli w zakresie cyberprzemocy, w okresie objętym kontrolą, zorganizowano 
dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak pracować z uczniem agresywnym” 
(6.11.2014 r.) oraz „Profilaktyka uzależnień” (19.01.2017 r.)35. Oba szkolenia zostały 
zorganizowane przy wsparciu Poradni Psychologiczno-Psychologicznej w Łobzie. 

W okresie objętym kontrolą w indywidualnych szkoleniach w zakresie przemocy,  
w tym cyberprzemocy uczestniczyli: 
- pedagog szkolny, tj. „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo uczniów” (27.01.2014 r.); 

„Polska szkoła wobec zagadnień równości. Przemoc a płeć.” (6.09.2014 r.)36; 
„Młodzież a uzależnienia” – konferencja regionalna organizowana przez Wydział  
Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego (4.11.2016 r.); 

- psycholog szkolny, tj. „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” 
(29.09.2015 r.) oraz „Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci” 
(6.10.2015 r.)37; Młodzież a uzależnienia” – konferencja regionalna organizowana 
przez Wydział  Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego (4.11.2016 r.); 

- dwóch nauczycieli: „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa 
wszystko jest niczym” – budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów  
w środowisku szkolnym (16.09.2013 r.)38; „Polska szkoła wobec zagadnień 
równości. Przemoc a płeć.”; „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży”39. 

(dowód: akta kontroli str. 337-343) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił, że wiedzą ze szkoleń indywidualnych nauczyciele dzielili się 
w trakcie zebrań zespołów zadaniowych oraz w czasie indywidualnych spotkań40. 

(dowód: akta kontroli str. 399) 

2.4. W badanym okresie Szkoła nie uczestniczyła w konferencjach  
i szkoleniach z zakresu cyberprzemocy w ramach programów Ministerstwa Edukacji 
Narodowej41. Szkoła otrzymywała i korzystała z ofert działań profilaktycznych  
w zakresie cyberprzemocy  adresowanych do dyrektorów szkół, kadry 
pedagogicznej, uczniów. Materiały pomocnicze w zakresie cyberprzemocy 
otrzymywane od prowadzących szkolenia przekazywane były do biblioteki szkolnej.  
W bibliotece ZSG znajdowały się m.in. pozycje omawiające problem przemocy  
(w tym cyberprzemocy): 
- „Dziecko w sieci” B. Danowski, A. Krupińska, Wydawnictwo Helion 2007 r.; 
- „Lekcje przestrogi, TV story”; Kraków: Dom Wydawniczy, 2006 r. (zawiera DVD);  
- „Wirtualne uzależnienie” Kraków: WAM, 2007 r. (zawiera DVD); 
- „3 love” film edukacyjny; Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015 r.; 
- „Mówię wam, nie warto”; 6 filmów edukacyjnych, Wydawnictwo Rubikon 2015 r.; 
- „Głos Pedagogiczny”, miesięcznik, wydawca: Forum Media Polska Sp. z o.o.; 
- „Teczka pracy pedagoga szkolnego”, wydawca: Forum Media Polska Sp. z o.o.; 
- wydzielony segregator zawierających gotowe materiały pomocnicze (konspekty, 

karty pracy).                                                              

                                                      
35 Uczestniczyło odpowiednio 32 i 31 nauczycieli; w zakresie przedmiotowym szkoleń ujęto problematykę przemocy przy 

użyciu mediów elektronicznych. 
36 Szkolenia organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
37 Organizatorem szkolenia była Fundacja Dzieci Niczyje. 
38 Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie we Wrocławiu. Uczestniczył 1 

wychowawca. 
39 Interaktywny kurs e-learningowy w ilości 100 godzin organizowany przez Akademię Profesjonalnego Nauczyciela, 

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy oraz Fundację Trzeźwy Umysł. Uczestniczył 1 wychowawca.  
40 Stosowane zapisy ujęto w protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej. 
41 Dalej: MEN. 
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Do prowadzenia zajęć wykorzystywane były ww. materiały z zakresu cyberprzemocy 
(filmy, konspekty lekcji), pozyskane ze strony internetowej fundacji „Dajemy 
Dzieciom Siłę”42.                                                             

    (dowód: akta kontroli str. 385) 

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

NIK zwraca uwagę na potrzebę obejmowania rodziców uczniów kolejnymi 
szkoleniami, dotyczącymi cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania przez 
uczniów z e-mediów. Badanie ankietowe wykazało, że 40% rodziców nie 
uczestniczyło w szkoleniach z zakresu zagrożenia uczniów cyberprzemocą, a 10% 
nie miało wiedzy czy brało udział w takich szkoleniach. 

                                           (dowód: akta kontroli str. 348-349) 

Według Statutu, Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania 
i profilaktyki (§ 8 ust. 5 Statutu) a  do zadań wychowawcy należy m.in. zapoznanie 
rodziców z programem profilaktyki oraz programem wychowawczym (§ 28 Statutu). 

(dowód: akta kontroli str. 22-39, 353-357) 

Wicedyrektor ZSG wyjaśniła, że Szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w ogólnopolskim 
projekcie pn. cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Organizatorem 
projektu we współpracy z MEN jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Celem 
projektu jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole  
i w rodzinie. Możliwe jest przyjęcie Szkoły do realizacji projektu jeszcze w 2017 r. 
bądź w 2018 r. W związku z realizacją projektu przewidziane są szkolenia dla 
rodziców uczniów Szkoły.                                                              

    (dowód: akta kontroli str. 444) 

Szkoła podjęła szereg doraźnych działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie 
bezpiecznego korzystania z e-mediów i cyberprzemocy. Organizowała spotkania, 
warsztaty, szkolenia prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga  
i psychologa szkolnego oraz zewnętrznych specjalistów i przedstawicieli Policji.  
W Statucie Szkoły zawarto zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych  
i telefonów komórkowych w trakcie zajęć edukacyjnych.  
W okresie objętym kontrolą  w Szkole zaplanowano i zrealizowano szkolenia dla 
nauczycieli poświęcone zjawisku przemocy, w tym cyberprzemocy  
oraz negatywnym zjawiskom występującym w Internecie. Dodatkowo nauczyciele 
zatrudnieni w Szkole doskonalili swoje umiejętności praktyczne i edukacyjne  
w ramach kursów, szkoleń oraz korzystając z materiałów dostępnych w Internecie.  
 

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy. 

3.1. W badanym okresie obowiązywały w Szkole wewnętrzne procedury, mające na 
celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami 
przemocy fizycznej bądź psychicznej. W latach szkolnych objętych kontrolą do 
4.11.2016 r. w ZSG obowiązywały postanowienia dokumentu pn. Procedury 
postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży, w których 
określono m.in. procedurę postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji, 
sposób postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, 
postepowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego oraz 
metody współpracy Szkoły z Policją. Od 4.11.2016 r. obowiązywały wprowadzone 

                                                      
42 Dawniej Fundacja Dzieci Niczyje. 

Ustalone 
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zarządzeniem Dyrektora ZSG Procedury reagowania na sytuacje problemowe na 
terenie szkoły, w których wskazano sposób postępowania,  
w przypadku podejrzenia, że uczeń w sposób szkodliwy używa komputera, 
smartfona, tabletu i innych technologii, tj.: 
-  nauczyciel przekazuje uzyskaną informacje wychowawcy klasy; 
- wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów), przekazuje 

uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich 
obecności; w przypadku potwierdzenia informacji, nakazuje uczniowi zaniechanie 
negatywnego postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad 
dzieckiem; do udziału w spotkaniu może być zaproszony psycholog lub pedagog 
szkolny; 

- w toku interwencji profilaktycznej pracownik szkoły powinien zaproponować 
rodzicom skierowanie dziecka do specjalisty lub placówki, w której oferuje się 
specjalistyczne wsparcie i udział w programie terapeutycznym; 

- rodzic podpisuje oświadczenie, że został poinformowany o zachowaniu 
szkodliwym swojego dziecka; 

- gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 
(rozmowa z rodzicami, spotkania z pedagogiem, psychologiem), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog szkolny pisemnie 
powiadamia sąd.                                               

   (dowód: akta kontroli str. 77-95, 367) 

Szkoła nie otrzymała informacji o możliwości skorzystania z materiałów 
edukacyjnych dotyczących cyberprzemocy, które w dniu 16.02.2016 r. MEN 
otrzymało w celach edukacyjnych z Ministerstwa Cyfryzacji.43 Dyrektor ZSG 
wyjaśnił, że w pracy Szkoły nie były wykorzystywane ww. materiały, obejmujące 
zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z nadużywania mediów 
elektronicznych i Internetu, gdyż ich nie otrzymano. 

                                                                    (dowód: akta kontroli str. 411) 

3.2. W badanym okresie w ZSG wystąpiły 2 przypadki noszące znamiona 
cyberprzemocy. Oba miały miejsce w roku szkolnym 2015/2016, dotykały uczniów  
z różnych klas Szkoły. W ich sprawie Dyrektor Szkoły skierował pisma z opisem 
zdarzenia do Wydziału ds. nieletnich KPP (pismo z 23.11.2015 r. znak 
ZSG.4361.4.2015 oraz pismo z 18.03.2016 r. znak ZSG.4361.2.2016). 

                                         (dowód: akta kontroli str. 332-336, 367) 

3.3. Zdarzenia noszące znamiona cyberprzemocy, opisane w ww. pismach do KPP, 
dotyczyły dwóch osób poszkodowanych (uczennice Szkoły).  
W przypadku pierwszej uczennicy (nękanej przez koleżankę – groźby karalne za 
pośrednictwem Internetu) pedagog szkoły o zdarzeniu został poinformowany przez 
poszkodowaną w obecności rodzica. Pedagog Szkoły przeprowadził rozmowę 
wspierającą, rodzic został poinformowany o swoich prawach. Szkoła złożyła 
zawiadomienie do KPP. 
W przypadku drugiej uczennicy (nękanej SMS-ami), pedagog szkoły o zdarzeniu 
został poinformowany przez poszkodowaną, po rozmowie wyjaśniającej  
i wspierającej pedagog skontaktował się z rodzicem (który wiedział już o zdarzeniu 
od dziecka). Rodzic został poinformowany o swoich prawach, Szkoła złożyła 
zawiadomienie do KPP. 
Uczennice oraz rodzice zostali poinformowani o możliwości wsparcia ze strony 
Szkoły przez specjalistów. Uczennice zostały objęte pomocą psychologiczno-
pedagogiczną.                                                           

                                                      
43 Dalej: MC. 
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Odnośnie sprawców zdarzeń (osób podejrzewanych), wymienionych w pismach do 
KPP podjęto następujące działania: 
- rodzic sprawcy zdarzenia, dotyczącego pierwszej uczennicy (opisanego w piśmie 

do KPP z 23.11.2015 r.) został wezwany do Szkoły, pedagog szkolny 
poinformował rodzica o sytuacji oraz konsekwencjach, jakie poniesie uczeń za 
swoje postępowanie. Z uczniem przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą. 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły uczeń otrzymał punkty ujemne wg 
Punktowego Systemu Oceniania oraz pisemną naganę wychowawcy klasy. Rodzic 
zdecydował się na przeniesienie dziecka do innej szkoły w grudniu 2015 r.44 

- podejrzanym sprawcą w zdarzeniu, dotyczącym drugiej uczennicy (opisanym  
w piśmie do KPP z 18.03.2016 r.) był uczeń ZSG. Pedagog szkolny wezwał 
rodzica do szkoły, poinformował rodzica i ucznia o przypuszczeniach (bez 
podawania szczegółów), następnie wskazał konsekwencje, jakie może ponieść 
sprawca zdarzenia. Uczeń oraz rodzic zaprzeczyli, aby taka sytuacja mogła mieć 
miejsce45. 

(dowód: akta kontroli str. 368) 

Dyrektor ZSG odnosząc się do podejmowanych działań przez Szkołę, w związku  
z wystąpieniem przypadków cyberprzemocy, wyjaśnił, że po powyższych 
zdarzeniach zaplanowano wprowadzenie szeregu działań w programie profilaktyki 
oraz ustalono tematykę warsztatów profilaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, 
obejmujących problematykę cyberprzemocy46. W czasie lekcji wychowawczych 
nauczyciele zwracali większą uwagę na uświadomienie uczniom znaczenia 
odpowiedzialności prawnej, skutków dla sprawcy i ofiary.  

(dowód: akta kontroli str. 412) 

Badanie ankietowe nauczycieli Szkoły wykazało, że podjęte działania (po ujawnieniu 
faktu cyberprzemocy) dotyczyły: rozmów wyjaśniających zdarzenia, wezwania  
i poinformowanie rodziców, pouczenie rodziców i uczestników zdarzenia 
cyberprzemocy o ich prawach i konsekwencjach działań, zgłoszenie zdarzenia na 
Policję. Takich odpowiedzi udzieliło 19% ankietowanych nauczycieli, pozostali 
ankietowani nauczyciele (81%) w latach 2013-2016 nie zetknęli się w Szkole ze 
zjawiskiem cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 344-347) 

3.4. W związku z pismami, skierowanymi do KPP, dotyczącymi zdarzeń noszących 
znamiona cyberprzemocy (pismo z 23.11.2015 r. znak ZSG.4361.4.2015 oraz pismo 
z 18.03.2016 r. znak ZSG.4361.2.2016), Szkoła nie otrzymała informacji zwrotnej  
o podjętych działaniach.                                                (dowód: akta kontroli str. 369) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że nie było potrzeby wykorzystywania zapisów monitoringu 
wizyjnego w związku ze zgłoszonymi przypadkami zachowań o charakterze 
cyberprzemocy, gdyż nie miały one miejsca na terenie Szkoły. KPP nie występowała 
do ZSG o zapisy ze szkolnego systemu monitoringu wizyjnego w związku z ww. 
przypadkami, noszącymi znamiona cyberprzemocy. 

 (dowód: akta kontroli str. 443) 

ZSG nie informowała ZKO o ww. przypadkach zdarzeń, noszących znamiona 
cyberprzemocy.                                                             (dowód: akta kontroli str. 369) 

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

                                                      
44 Stosowne wpisy w dzienniku pedagoga o podjętych działaniach w dniach 12.11. 2015 r., 1.12.2015 r., 3.12.2015 r. 

21/12/2015r. oraz 11.03.2016 r. Wpis w dzienniku psychologa z 10.03.2016 r. dot. rozmowy z kuratorem społecznym  
w sprawie sprawcy. 

45 Odnotowano w dziennikach pedagoga i psychologa podjęte działania w dniach: 18.03.2016 r. i 1.04.2016 r. 
46 Warsztaty związane z tematyką cyberprzemocy przeprowadzono od 14.12.2016 r. do 31.01.2017 r. wg harmonogramu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. W obowiązujących w badanym okresie procedurach reagowania na sytuacje 
problemowe na terenie Szkoły, w tym związane z cyberprzemocą, nie podano 
zasad dotyczących postępowania wobec uczniów - świadków zdarzeń 
cyberprzemocy.                                                      

 (dowód: akta kontroli str. 77-95) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił: W Procedurach reagowania na sytuacje problemowe na 
terenie szkoły nie było potrzeby wskazywania sposobu postępowania wobec osób 
będących świadkami jakiegokolwiek zdarzenia, w tym cyberprzemocy. Nauczyciele 
pracujący w ZSG w Łobzie posiadają wysokie kwalifikacje i kompetencje 
wychowawcze. Mają świadomość konieczności chronienia świadków zdarzeń, aby 
nie czuły się zagrożone ze strony sprawcy i miały odwagę postępować właściwie  
w sytuacjach, które wymagają zgłoszenia o zachowaniach niezgodnych z prawem, 
w tym również niezgodnych z zapisami Statutu Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 411) 

W ocenie NIK konieczność ujęcia stosownych zapisów w procedurach wynika    
z potrzeby zapewnienia  bezpieczeństwa uczniowi, który był świadkiem zdarzenia 
cyberprzemocy, aby w związku z podjętymi działaniami przez Szkołę nie narazić go 
na działania przemocowe ze strony sprawcy.  
 
2. W ocenie NIK zasadne jest rozważenie zintensyfikowania działań 

ukierunkowanych na reagowanie na zjawisko cyberprzemocy. Badanie 
ankietowe wykazało, że ze zjawiskiem cyberprzemocy zetknęło się 28% uczniów, 
14% z nich podało, że  do nikogo nie zwróciło się o pomoc.                                                               

                  (dowód: akta kontroli str. 350-351) 

Dyrektor ZSG wyjaśnił m.in. (…) wszelkie negatywne zachowania nie mogą być 
bezkarne, dlatego musimy przekonywać, by uczniowie zgłaszali je osobom dorosłym 
(14 uczniów do nikogo nie zwróciłoby się o pomoc, lecz więcej niż połowa 
ankietowanych przyznała, że zgłosiłaby dorosłym o takiej sytuacji, gdyby się z nią 
zetknęła.(…).                          

(dowód: akta kontroli str. 437) 
 
Szkoła podjęła właściwe działania na zdarzenia noszące znamiona cyberprzemocy. 
Zgodnie z opracowaną procedurą postępowania udzieliła pomocy uczniom – 
ofiarom zdarzeń, poinformowała rodziców i właściwe instytucje o zdarzeniach oraz 
podjęła działania profilaktyczne i edukacyjne. 

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 Kontroli47, wnosi o: 

1. Uchwalanie programów wychowawczych i programów profilaktyki, zgodnie 
wymogiem art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Opisywanie w programach profilaktyki diagnozy zjawiska cyberprzemocy oraz 
określenie w sposób ścisły i wymierny mierzalnych wskaźników pozwalających 
na pomiar efektywności realizacji zadania. 

                                                      
47 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Szczecin, dnia      13   kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Artur Matejko 

St. inspektor k. p. 
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