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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 Zielonej Górze 

Kontroler Paweł Pawlak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie,  
ul. Gen. Sikorskiego 11, 66-200 Świebodzin, dalej Szkoła lub Gimnazjum. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sylwester Wierzbicki, dyrektor Szkoły (dalej: Dyrektor) od dnia 1 września 2016 r. 
Wcześniej, w okresie od 1 września 1999 r., Dyrektorem była Ewa Chodkiewicz. 

(dowód: akta kontroli str.5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie2 w Gimnazjum obowiązywały dwa szkolne programy 
wychowawcze i profilaktyczne, uchwalone zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3.  W treści programów zidentyfikowane 
zostało zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie 
obowiązującego programu zostało poprzedzone udokumentowaną diagnozą 
problemów (ankieta) w roku 2015 (wcześniej obowiązujący program nie został 
poprzedzony takim badaniem ankietowym). Założone do realizacji w programach 
cele w zakresie cyberprzemocy były jednak sformułowane bardzo ogólnie,  
a zakładane rezultaty niemierzalne, wskutek czego niemożliwe było dokonanie 
oceny skuteczności podjętych działań.  

W badanym okresie w Szkole realizowano wynikające z założeń programów 
zadania edukacyjne i profilaktyczne. Działania te polegały przede wszystkim na 
prowadzeniu na zajęciach lekcyjnych (godziny wychowawcze, informatyka) 
działalności profilaktycznej o tematyce dotyczącej cyberprzemocy, a także ogólnych 
zagrożeń płynących z Internetu.  

W Szkole prowadzono były również, zarówno dla uczniów jak i ich rodziców, akcje  
i projekty profilaktyczne związane z kwestią zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Działania te realizowane były głównie 
przez pedagoga szkolnego i miały charakter profilaktyki uniwersalnej. Uczniowie 
mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Policję  
lub przedstawiciela sądu.  

W kontrolowanym okresie Dyrekcja Szkoły nie zaplanowała i nie realizowała szkoleń 
dla nauczycieli z zakresu cyberprzemocy (z wyjątkiem pedagogów szkolnych, którzy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 
zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Kontrolą objęto lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych). 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty. 
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corocznie byli przeszkoleni), jednakże kadra pedagogiczna doskonaliła się  
w ramach samokształcenia, wykorzystując m.in. zasoby Internetu.  

Pomoc udzielana młodzieży dotkniętej cyberprzemocą realizowana była poprzez 
spotkania z pedagogiem i wychowawcami. Szkoła informowała o tych zdarzeniach 
rodziców uczniów, informację o wystąpieniu takiego problemu, jak i o 
przysługujących środkach ochrony prawnej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W badanym okresie, tj. w latach szkolnych 2013/2014 – 2016/2017 (I półrocze) 
liczba oddziałów szkolnych oraz uczniów ulegała stopniowemu zmniejszeniu 
wynosząc odpowiednio: w roku szkolnym 2013/2014 – 594 uczniów, natomiast w 
kolejnych latach szkolnych: 552, 552 i 485 uczniów w roku 2016/2017 oraz 26 
oddziałów w roku  szkolnym 2013/2014 i 24, 23 i 21 oddziałów w kolejnych latach 
szkolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

W kontrolowanym okresie w Szkole zatrudnione były dwie pedagog szkolne, nie 
zatrudniono zaś psychologa. Pedagodzy szkolni posiadali stosowne kwalifikacje,  
tj. ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. 
Dodatkowo jedna z pedagogów posiadała ukończone studia podyplomowe:  
z zakresu poradnictwa zawodowego oraz z zakresu profilaktyki społecznej  
i resocjalizacji, a dodatkowo szereg szkoleń i kursów zawodowych m.in. terapia 
pedagogiczna, szkoła dla rodziców i wychowawców. Pedagodzy szkolni byli 
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym po 20 godzin tygodniowo.  

Posiadane przez pedagogów kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska 
nauczyciela – pedagoga były zgodne z określonymi w § 20 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli4. 

Sprawującymi nadzór pedagogiczny w Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie byli Dyrektor 
Szkoły oraz jego 2 zastępców. 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 pedagogicznego5, w trybie planowych lub doraźnych działań.  

 (dowód: akta kontroli str. 4-5, 32-33, 34-41) 
1.2. Badanie ankietowe dotyczące cyberprzemocy przeprowadzone wśród 
nauczycieli, rodziców oraz uczniów klas I-III Gimnazjum6, wykazało m.in. że ze 
zjawiskiem cyberprzemocy zetknęło się 32,9% rodziców/opiekunów prawnych, 
53,3% nauczycieli i 38% uczniów. 

Z dokonanej analizy odpowiedzi udzielonych przez rodziców uczniów  
i gimnazjalistów na pytanie dotyczące ponownego wyboru tej samej szkoły, 
„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 31% uczniów oraz 43,7% rodziców, „Raczej tak” 

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. 
5 Dz. U. 2015 poz. 1270. 
6 Anonimowe ankiety wydano 100 rodzicom, otrzymano 73 ankiety od rodziców wraz ze zgodą na ankietowanie 
dziecka, ponadto zankietowano anonimowo 71 uczniów oraz 30 nauczycieli. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

– 66,2% uczniów i 49,3% rodziców, „Raczej nie” – 1,4% uczniów oraz 6,8% 
rodziców, „Zdecydowanie nie” – 1,4% uczniów i 1,4% rodziców.  

Wśród ankietowanych uczniów najczęściej spotykaną formą7 cyberprzemocy było 
wyśmiewanie (81,5% wskazań), prześladowanie (25,9%) oraz nękanie i rozsyłanie 
kompromitujących materiałów (oba po 22,2% wskazań). Podobną częstotliwość 
występowania form cyberprzemocy wskazywali zarówno rodzice jak i nauczyciele 
(odpowiednio: 100%, 25%, 25%, 25% oraz 75%, 6,3%, 12,5% i 31,3%). Twierdzące 
odpowiedzi w odniesieniu do ustania cyberprzemocy po ujawnieniu sprawcy 
wskazało 70,4% uczniów, 83,3% rodziców i 93,8% nauczycieli, którzy zetknęli się  
z badanym zjawiskiem.  

W odniesieniu do ofiar cyberprzemocy ankietowani wskazali, że dotyczyło ono: 

- wśród uczniów: ankietowanego ucznia (25,9% wskazań), kolegi/koleżanki z klasy 
(22,2%), kolegi/koleżanki ze szkoły (22,2%), innej osoby (29,6%); 

- wśród rodziców/opiekunów prawnych: własnych dzieci (25%), kolegi/koleżanki z 
klasy (16,7%), kolegi/koleżanki ze szkoły (4,2%), innej osoby (58,3%). 

Twierdząco na pytanie dotyczące możliwości uczestnictwa w Szkole w zajęciach 
dotyczących przeciwdziałaniu cyberprzemocy odpowiedziało 62% uczniów (lecz 
blisko połowa niewiele z nich pamięta) oraz 28,8% rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

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, szkolny program profilaktyki, który – 
stosownie do art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty – powinien być 
dostosowany do potrzeb danego środowiska. Gimnazjum posiadało w badanym 
okresie programy wychowawczy i profilaktyki na lata 2012/2015 oraz 2015/2018 
(dalej: program). Powołany został 8-osobowy zespół, koordynatorami realizacji 
programu zostały wyznaczone obie panie pedagog szkolne. W celu realizacji zadań 
zawartych w programie raz w roku przeprowadzano monitoring (sprawozdanie 
przedstawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej). Obowiązujące w okresie 
objętym kontrolą programy posiadały podobną strukturę i treść. W poddanych 
analizie programach zawarte zostały założenia podstawowe, wartości 
wychowawcze, priorytety wychowawcze, cele ogólne i zadania. 

Obowiązujący od 2015 r. program oparty został na rzeczywistej diagnozie stanu 
faktycznego – zankietowanych w 2015 r. zostało 228 uczniów (wśród pytań ankiety 
znalazło się m.in. związane z cyberprzemocą; odpowiedzi twierdzącej udzieliło 
12,7% ankietowanych (29 z 228 wskazało, iż padło ofiarą cyberprzemocy wskazując 
na różne jej formy m.in: wyśmiewanie – 9, zastraszanie – 9, nękanie - 5).  

Przy opracowywaniu programu wykorzystano m.in. wyniki ewaluacji poprzednich 
programów, zajęć warsztatowych z nauczycielami, wniosków płynących z kart 
zapisów uczniów do gimnazjum (obszerna analiza poświęcona uczniowi 
rozpoczynającemu naukę w szkole), a także badań ankietowych uczniów i rodziców 
oraz przeprowadzanych wywiadów. 

Obowiązujący wcześniej program nie został sporządzony w oparciu o diagnozę 
stanu faktycznego w postaci ankiety wśród uczniów.  

                                                      
7 Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź. 
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Jak wyjaśnił Dyrektor: „Wcześniej obowiązujący program na lata 2012-2015 nie był 
poprzedzony ankietą, co jednak nie oznacza, że zespół opracowujący nie posiadał 
diagnozy problemów. W ramach zespołu byli m.in. pedagodzy szkolni mający 
najszerszą wiedzę i kompetencje w zakresie opracowywania programów oraz 
wiedzą z zakresu całej palety problemów występujących w szkole, ich skali, 
natężenia i wagi. Przyznaję, że brak jest w programach 2012-2015 i 2015-2018 
mierzalnych przewidywanych efektów i sposobu oceny w odniesieniu do zjawiska 
cyberprzemocy”. 

(dowód: akta kontroli str. 11-31, 59-60, 62, 120-124) 

W obowiązującym od 2015 r. programie wskazano zarówno cele główne, jak też 
szczegółowe, nie zostały zaś określone wskaźniki przy pomocy których można by 
określić skuteczność realizowanych działań. Program zakładał podejmowanie 
działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej. W programie w ramach celu ogólnego: 
Bezpieczeństwo ucznia i profilaktyka społeczna sformułowano m.in. cel 
szczegółowy: Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w tym cyberprzemocy, 
wskazując w ramach działań w odniesieniu do przeciwdziałania cyberprzemocy na 
przewidywany efekt: wzrost liczby uczniów posiadających wiedzę na temat zagrożeń 
wynikających z zachowań agresywnych oraz możliwości uzyskania pomocy w tym 
zakresie oraz podniesienie świadomości skutków, w tym prawnych, stosowania 
różnych form przemocy. W programie nie zostały jednak zawarte kryteria (mierniki) 
realizacji podejmowanych działań w odniesieniu do zagadnień związanych z 
cyberprzemocą. 

Określone zostały formy realizacji (poprzez zajęcia informatyki i zajęcia 
wychowawcze), odpowiedzialnych nauczycieli informatyki i wychowawców klas, 
wskazując jako właściwe plany pracy wychowawczej klas pierwszych. Analiza 
planów klas pierwszych potwierdziła ze zajęcia dotyczące cyberprzemocy  zostały 
ujęte do realizacji w planach pracy wychowawczej (forma realizacji: godzina do 
dyspozycji wychowawcy). Program zakładał realizację działań w zakresie 
cyberprzemocy dedykowanych dla uczniów (nie wskazując rodziców lub 
nauczycieli).  

Realizacja programu monitorowana była, zgodnie z jego założeniami, poprzez 
informacje jakie podczas  posiedzeń Rady Pedagogicznej na koniec roku szkolnego 
przekazywała pedagog szkolny (ewaluacja wewnętrzna). Koordynator realizacji 
programu i jednocześnie jego współtwórczyni (pedagog szkolny) uczestniczyła w 
szkoleniu poświęconym tworzeniu programów wychowawczych i profilaktycznych8. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 37, 47, 53) 

1.4. Szkoła w kontrolowanym okresie prowadziła także doraźne (nieplanowane) 
działania profilaktyczne, wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego. 
Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 realizowany był projekt 
MEN „Bezpieczna +” w ramach którego pedagog szkolny przeprowadził z 15 
nauczycielami (m.in. wszyscy wychowawcy klas pierwszych) i 3 rodzicami  
szkolenie, w ramach którego omawiano zagadnienie przemocy rówieśniczej, w tym 
cyberprzemocy. Dodatkowo w grudniu 2016 r. w ramach szkolnego Dnia Profilaktyki 
zorganizowane zostały zajęcia, podczas których omawiano zagadnienia związane 
ze zjawiskiem cyberprzemocy z udziałem przedstawicieli Policji i sądu.  

W kontrolowanym okresie Szkoła nie prowadziła stałej, zinstytucjonalizowanej 
współpracy z innymi podmiotami np. Policją, strażą miejską, poradniami 

                                                      
8 Szkolenie przeprowadzono w kwietniu 2004 r.  
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psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie cyberprzemocy. Jak wyjaśnił Dyrektor 
Gimnazjum współpraca z innymi instytucjami miała wyłącznie charakter doraźny. 

(dowód: akta kontroli str. 54-58) 

1.5. Obowiązujący program wychowawczy i profilaktyki został zatwierdzony do 
realizacji na mocy uchwały nr 3/2015/2016 z 30 września 2015 r. Rady Rodziców 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
Gimnazjum, stosownie do wymogu art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 25) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nie w pełni rzetelnym opracowaniu 
programu wychowawczego i profilaktycznego, gdyż w dokumentach nie zostały 
zawarte wskaźniki realizacji podejmowanych działań, pozwalających na weryfikację 
stopnia osiągnięcia celów określonych w programach. Ponadto wcześniej 
obowiązujący program profilaktyczny i wychowawczy (2012-2015) nie został 
poprzedzony badaniem ankietowym pozwalającym precyzyjniej zdefiniować 
występujące problemy. 

 (dowód: akta kontroli str. 11-28) 

Dyrektor przyznał że brak jest w programach 2012-2015 i 2015-2018 mierzalnych 
przewidywanych efektów i sposobu oceny w odniesieniu do zjawiska cyberprzemocy 
oraz podał, że brak umieszczenia wskaźników w programach profilaktycznych  
i wychowawczych wynikał z niewłaściwego podejścia do konstrukcji programów.  
Ponadto wskazał, że dzięki nim byłoby możliwe określenie tendencji zaistniałego 
problemu, a także skuteczności podejmowanych przez szkołę działań. 

 (dowód: akta kontroli str. 61-62, 64) 

Szkoła posiadała opracowane i prawidłowo zatwierdzone programy wychowawcze i 
profilaktyki, które jednak zbyt ogólnie odnosiły się do problemu zjawiska 
cyberprzemocy. Wskutek braku w programach mierzalnych wskaźników realizacji 
podejmowanych działań i weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych celów 
skuteczność tych programów nie była jednak znana. 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych. 

2.1. Analiza 17 dzienników zajęć lekcyjnych klas I-III klas Gimnazjum w latach 
szkolnych 2013-2017 oraz dzienników pedagoga wykazała m. in., że zajęcia 
dydaktyczne dotyczące cyberprzemocy przeprowadzone były w każdej  
z analizowanych klas w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w 16 przypadkach, a w 1 
przypadku w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Były to zajęcia realizowane przede 
wszystkim w ramach godziny wychowawczej (ewentualnie informatyki9) prowadzone 
przez nauczycieli wychowawców.  

Wśród treści przekazywanych podczas realizacji ww. zajęć znalazły się m. in. 
zagadnienia dotyczące omówienia zjawiska cyberprzemocy i jej definicji -  czym jest 
cyberprzemoc, jakie są jej rodzaje, a także zagrożeń dotyczących korzystania z 
Internetu, skutków cyberprzemocy, obrony przed cyberprzemocą, zjawiska hejtu. 

Prowadzący ww. zajęcia nauczyciele (wychowawcy klas, nauczyciele informatyki) 
nie byli kierowani i nie odbywali szkoleń w zakresie związanym z tematyką 
cyberprzemocy.  

                                                      
9 3 lekcje. 
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Jak wyjaśnił Dyrektor Gimnazjum: „W ramach zajęć dydaktycznych (godziny 
wychowawcze, informatyka) osoby, które omawiały tematykę cyberprzemocy 
informacje zdobywały indywidualnie. Było to działanie w ramach samokształcenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 63) 

Działania profilaktyczne realizowane przez Szkołę miały charakter profilaktyki 
uniwersalnej i wpisywały się w szkolny program profilaktyki i wychowawczy. Zajęcia 
prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole posiadających stosowne 
kwalifikacje pedagogiczne, lecz nieposiadających przeszkolenia w odniesieniu do 
zagadnień związanych z cyberprzemocą. Wśród materiałów wykorzystywanych na 
zajęciach prowadzonych przez wychowawców był m.in. scenariusz zajęć dla 
uczniów szkół gimnazjalnych – Stop cyberprzemocy (Fundacja „Dzieci niczyje”, 
helpline.org.pl). 

W działalności profilaktycznej Szkoły nie były wykorzystywane informacje 
publikowane na stronie NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). 
Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że o ile mu wiadomo to nauczyciele nie korzystali ze 
źródeł NASK, jednakże po zapoznaniu się z nimi zadeklarował możliwość 
wykorzystania tego narzędzia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli str. 65-72, 63-64) 

2.2. Prowadzona w Szkole działalność profilaktyczna i wychowawcza podlegała w 
kontrolowanym okresie na ewaluacji wewnętrznej.   

Z protokołów Rady Pedagogicznej za poszczególne lata szkolne wynikało, że 
pedagodzy szkolni rozpowszechniali wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie 
oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym cyberprzemocą 
poprzez m.in. udział w warsztatach i pogadankach, zajęcia psychoedukacyjne, 
rozmowy indywidualne.  

Ewaluacja zewnętrzna działań Szkoły prowadzona przez Kuratorium Oświaty nie 
obejmowała zagadnień związanych z problematyką cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 34-41, 63, 73-90) 

Wyniki przeprowadzonego w ramach kontroli badania ankietowego wśród uczniów 
Gimnazjum, rodziców gimnazjalistów oraz nauczycieli, wskazały m.in. że:  

- 28,8% rodziców uczestniczyło w zajęciach, pogadankach, wywiadówkach, 
prelekcjach dotyczących zjawiska cyberprzemocy, organizowanych na terenie 
Szkoły, 

- 32,4% uczniów miało możliwość uczestniczenia w zajęciach, z których mogli się 
dowiedzieć jak skutecznie przeciwdziałać cyberprzemocy, a kolejne 29,6% uczniów 
stwierdziło, że miało możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, jednakże 
„niewiele z nich pamięta”, 

- 21,9% rodziców stwierdziło, że przeprowadzane w Szkole zajęcia zmieniły ich 
wiedzę nt. zagrożeń cyberprzemocą, 

- pośród ankietowanych gimnazjalistów fakt zmiany w jakikolwiek sposób własnej 
aktywności w Internecie potwierdziło 18,3% spośród nich, aczkolwiek aż 40,8% z 
nich było odmiennego zdania, a 36,6% nie wie czy własny sposób aktywności w 
Internecie uległ jakiejkolwiek zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 
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2.3. W badanym okresie pedagodzy szkolni corocznie brali udział w konferencjach 
lub szkoleniach, w ramach których omawiane były zagadnienia związane z 
cyberprzemocą i tak m.in.: seminarium szkoleniowe dotyczące zagrożeń w 
Internecie organizowane przez KW Policji w Gorzowie i Fundację „Contra Crimen”, 
Kongresy Pedagogów i Psychologów Szkolnych w latach 2013-2016 organizowane 
przez ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - wśród zagadnień m.in.: 
„Jak przeciwdziałać elektronicznej agresji wśród dzieci i młodzieży”, „Nowe 
zagrożenia – (…) cyberprzemoc”. 

Analiza planów doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum oraz wniosków o 
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wskazuje, iż nie były 
planowane oraz dofinansowane szkolenia lub kursy, których przedmiotem byłyby 
zagadnienia związane ze zjawiskiem cyberprzemocy10. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 91-110, 114-119) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że w ramach limitu środków na dokształcanie  
i szkolenia większy nacisk kładziony jest na szkolenia w zakresie dydaktyki,  
a na szkolenia dotyczące uzależnień czy cyberprzemocy wysyłane są corocznie 
osoby o fachowym przygotowaniu i mający największy kontakt z tego rodzaju 
zdarzeniami, tj. pedagodzy szkolni. Nauczyciele zobowiązani są do samokształcenia 
i poszerzania warsztatu pracy i tak czynią przygotowując się do prowadzonych 
zajęć. W sytuacji gdy podczas godziny wychowawczej tematem jest np. 
cyberprzemoc poprzedzone jest to analizą zagadnienia i przygotowaniem bądź 
dostosowaniem istniejącego scenariusza zajęć. Cennym źródłem wiedzy jest także 
sam Internet. Szkolenie dla wszystkich nauczycieli byłoby dość kosztowne, staramy 
się więc efektywnie wykorzystywać środki na ten cel. 

 (dowód: akta kontroli str. 61) 

2.4. W okresie objętym kontrolą Szkoła nie uczestniczyła w konferencjach czy też 
szkoleniach z zakresu cyberprzemocy w ramach programów MEN z wyjątkiem 
wspomnianego programu „Bezpieczna +” (pkt 1.4 wystąpienia). Szkoła otrzymywała 
i korzystała z materiałów informacyjnych oraz profilaktycznych adresowanych  
do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, uczniów w zakresie cyberprzemocy. 
Otrzymane materiały edukacyjne w formie – plakatów, ulotek, broszur, filmów 
edukacyjnych – wykorzystywane były podczas realizacji zajęć profilaktycznych przez 
wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 54-58, 111-113) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK zwraca uwagę na fakt, iż brak kierunkowych szkoleń z zakresu zjawiska 
cyberprzemocy nawet przy dołożeniu starań ze strony nauczycieli i ciągłym 
samokształceniu może okazać się niewystarczający. Zasadne byłoby rozważenie 
wewnętrznych szkoleń prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych 
pedagogów szkolnych lub specjalistów zewnętrznych. 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w zakresie cyberprzemocy opierała się 
przede wszystkim na profilaktyce prowadzonej przez nauczycieli (wychowawców)  
w ramach godzin wychowawczych. Ewaluacja wewnętrzna potwierdziła,  
że młodzieży prezentowano wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu 
właściwych postaw wobec zagrożeń w zakresie cyberprzemocy. Skuteczność 

                                                      
10 W 2014 r. wychowawca i jednocześnie nauczyciel plastyki brał udział w szkoleniu w ramach, którego 
omawiano także problematykę cyberprzemocy. 
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prowadzonych działań profilaktycznych w ww. zakresie potwierdziła blisko 1/3 
uczniów poddanych ankietowaniu przez NIK. Ewaluacja zewnętrzna prowadzona 
przez Kuratorium Oświaty nie obejmowała problematyki cyberprzemocy. 

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole nie byli szkoleni w zakresie zagadnień 
związanych z cyberprzemocą, jednakże w ramach samokształcenia, wykorzystując 
dostępne narzędzia (m.in. scenariusze zajęć) skutecznie adaptowali je do potrzeb 
profilaktyki cyberprzemocy w Szkole.  

3. Prawidłowość i skuteczność reakcji na stwierdzone akty 
cyberprzemocy. 

3.1. W Szkole opracowana została procedura organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej11 wskazująca m.in. osoby odpowiedzialne, zakres, przebieg 
udzielania oraz sposób planowania i koordynowania tego rodzaju pomocy  
w przypadkach zaistnienia m.in. przemocy. Nie zostały jednak opracowane 
wewnętrzne zasady dotyczące rozpoznawania zagrożeń związanych  
z cyberprzemocą i pomocy uczniom dotkniętym tym zjawiskiem. Także zapisy 
obowiązującego statutu12 w żaden sposób nie odnoszą się do problematyki 
cyberprzemocy wśród młodzieży.  

Jak wyjaśnił Dyrektor Gimnazjum: „W szkole niestety nie wprowadzono procedur 
dotyczących cyberprzemocy”. 

 (dowód: akta kontroli str. 64, 125-126) 

3.2. W kontrolowanym okresie zjawisko cyberprzemocy dotyczące uczniów 
Gimnazjum wystąpiło sześciokrotnie.  

Pierwszy z przypadków z 2013 r. dotyczył umieszczenia na portalu 
społecznościowym w odniesieniu do jednej z uczennic Szkoły m.in. wulgarnych 
treści (obraźliwe komentarze, wulgaryzmy) - sprawczyniami były dwie inne 
uczennice. 

Kolejny przypadek z 2014 r. także dotyczył umieszczenia na portalu 
społecznościowym obraźliwych informacji (wyzwiska, ośmieszanie z użyciem 
wulgaryzmów) o uczennicy Szkoły przez inną z uczennic. 

W 2015 r. odnotowano dwa przypadki cyberprzemocy: pierwszy dotyczył 
umieszczenia i rozpowszechnia w Internecie filmu z udziałem kilku uczniów (film  
z tzw. imprezy alkoholowej), drugi umieszczenia na portalu społecznościowym 
obraźliwego, wulgarnego zdjęcia ofiary – ucznia Gimnazjum (2 sprawców uczniów 
Szkoły), 

W 2016 r . 5 uczennic założyło grupę na portalu społecznościowym gdzie wpisami 
obrażały z użyciem wulgaryzmów koleżankę z klasy, zamieszczając przerobione 
obraźliwe zdjęcie ofiary. 

Ostatni z przypadków z 2017 r. to obraźliwe wpisy uczennicy na portalu 
społecznościowym pod adresem innej z uczennic Szkoły (wyzwiska, wulgaryzmy, 
ośmieszanie, poniżanie). 

(dowód: akta kontroli str. 127-129) 

                                                      
11 Procedura utworzona w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach. 
12 Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 im Mikołaja Kopernika w Świebodzinie z dnia 23 lutego 1999 r. z 
późniejszymi zmianami 
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3.3. W związku ze stwierdzeniem w Szkole ww. przypadków cyberprzemocy, 
pomocy udzielono wszystkim pokrzywdzonym uczniom.  

W zależności od wagi problemu, woli współpracy oraz zaangażowania uczniów  
i rodziców, w Szkole podejmowano m.in. następujące działania interwencyjne: 
indywidualne rozmowy z uczniami (ofiarą, sprawcami, świadkami zdarzania) 
diagnoza, mediacje, rozmowy z uczniami i zaproszonymi rodzicami, współpraca  
z Komendą Powiatową Policji, a także informowanie rodziców o możliwości podjęcia 
kroków o charakterze ściśle prawnym.  

Zastosowane zostały następujące formy pomocy pedagogicznej: 

- indywidualna praca z ofiarą o charakterze terapeutycznym (czas pracy uzależniony 
był od skali zjawiska, cech osobowościowych ofiary). Były przypadki wymagające 2 
spotkań, jak też wystąpił przypadek uczennicy, która wymagała cyklicznych spotkań 
przez okres 6 miesięcy dla uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych. 
Pedagog szkolny monitorował każdą sprawę dotyczącą cyberprzemocy. 
Przynajmniej raz spotykał się z ofiarą cyberprzemocy, a po podjętych działaniach 
oceniał ich skuteczność.  Pedagog na bieżąco współpracował z wychowawcą, który 
informuje o funkcjonowaniu ucznia w zespole klasowym, szkolnym. Wyciąganie 
konsekwencji wobec sprawców było zgodne z procedurami wychowawczymi szkoły 
(stosowanie  pisemnego upomnienia wychowawcy klasy, nagany pisemnej 
wychowawcy klasy, nagana dyrekcji).  

W poszczególnych ww. przypadkach (1-6) przedsięwzięto następujące działania: 

1) ofiara zgłosiła sprawę pedagogowi. Zdiagnozowano problem – przeprowadzono 
rozmowy wyjaśniające z uczniami: sprawcą, ofiarą, świadkami zdarzenia. Wezwano 
do szkoły rodziców ofiary i sprawcy, zapoznano z faktami ustalonymi w wyniku 
rozmów. Przeprowadzona została rozmowa wychowawcza z uczniami w obecności 
rodziców - sprecyzowanie wzajemnych oczekiwań. Wyciągnięcie konsekwencji 
wobec sprawcy - pisemne upomnienie wychowawcy klasy. Monitorowanie problemu 
przez wychowawcę klasy.  

2) mama ofiary zgłosiła problem konfliktu i nękania w Internecie pedagogowi 
szkolnemu. Zdefiniowano problem oraz przekazano informacje dotyczące 
możliwości rozwiązania problemu, sprecyzowano oczekiwania ofiary i jego rodzica. 
Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z ofiarami (nazwanie sytuacji konfliktowej i 
uwarunkowań oraz rozmowa wychowawcza z ofiarą i sprawcą), analiza sytuacji 
konfliktowej, skutków, omówiono możliwe rozwiązania. Rozwiązanie konfliktu bez 
ponoszenia konsekwencji proceduralnych, poinformowano rodziców. 

3) uczniowie przekazali informację Z-cy Dyrektora. Przeprowadzono rozmowy 
wyjaśniające w obecności policjanta. Uświadomiono i zwrócono uwagę na 
konsekwencje prawne podjętych zachowań (policjant). Konsekwencje w postaci 
pisemnej nagany wychowawcy. 

4) informację przekazał rodzic ofiary nauczycielowi WF. Podjęto działania w celu 
wyjaśnienia zdarzenia – rozmowa nauczyciela wychowania fizycznego z ofiarą i 
sprawcami. Rozmowa nauczyciela w-f z wychowawcami, pedagogiem szkolnym  
oraz rozmowa wychowawców z uczniami, rodzicami, poinformowanie o podjętych 
konsekwencjach (nagana wychowawcy klasy, nagana dyrektora szkoły). 
Monitorowanie problemu przez wychowawcę klasy. 

5) mama wraz z córką-uczennicą zgłosiła sprawę pedagogowi szkolnemu. 
Zdiagnozowano problem – rozmowa z mamą i uczennicą, przeprowadzono 
rozmowę wyjaśniającą z uczennicami – sprawcami, wezwano do szkoły rodziców 
sprawców, zapoznano z faktami ustalonymi w wyniku rozmów, rozmowa 



 

11 

wychowawcza z uczennicami – uczestnikami zajścia dotycząca sprecyzowania 
oczekiwań. Wyciągnięto konsekwencje – pisemne upomnienia oraz nagana 
wychowawcy klasy, monitorowanie problemu przez pedagoga szkolnego i 
wychowawcę klasy, przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie przez 
wychowawcę dotyczącej cyberprzemocy. 

6) informację przekazał rodzic ofiary pedagogowi szkolnemu. Wyjaśnienie zdarzenia 
– rozmowa z rodzicem ofiary, kontakt pomiędzy rodzicami uczestników zajścia, 
którzy sami rozwiązali problem. 

 (dowód: akta kontroli str. 127-138) 

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród nauczycieli Szkoły wykazało, że po 
ujawnieniu faktu cyberprzemocy podejmowane były następujące działania: 
omawianie problemów podczas godziny wychowawczej, rozmowy z pedagogiem, 
kuratorem, policjantem, poinformowanie i pedagogizacja rodziców, obniżenie oceny 
z zachowania osobie będącej sprawcą cyberprzemocy (także upomnienia lub 
nagany), ponadto przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące i pogadanki. 
Odpowiedzi wskazujących na podjęcie stosownych działań udzieliło 100% 
ankietowanych nauczycieli, którzy zetknęli się ze zjawiskiem cyberprzemocy 
(53,3%), pozostali ankietowani nauczyciele (46,7%) w latach 2013-2016 nie zetknęli 
się w Szkole ze zjawiskiem cyberprzemocy. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-10) 

3.4. W badanych przypadkach Szkoła informowała rodziców, a rodzice decydowali 
się niekiedy informować Policję o zaistniałych przypadkach cyberprzemocy. 
Informacja przekazywana do rodziców w każdym przypadku zawierała pouczenie  
o przysługujących im środkach ochrony prawnej dostępnych w danej sytuacji oraz 
podjętych działaniach w związku z tymi zdarzeniami. 

 (dowód: akta kontroli str. 127-129) 

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

W Gimnazjum nie zostały opracowane pisemne procedury (zasady postępowania) w 
sytuacji zagrożenia cyberprzemocą, a Szkoła posiłkowała się ustanowionymi 
procedurami postępowania dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

Sposób postępowania Szkoły w przypadkach wystąpienia cyberprzemocy 
potwierdził, iż mimo braku stosownych wewnętrznych pisemnych procedur, możliwe 
było podjęcie właściwego postępowania. Każdorazowo, w przypadku wystąpienia 
cyberprzemocy, Szkoła informowała rodziców poszkodowanych uczniów o 
zaistnieniu takiego zdarzenia i podjętych działaniach. Rodzice poszkodowanych 
dzieci otrzymywali również informacje o środkach ochrony prawnej, jakie im 
przysługują.  

IV. Wniosek 
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 Kontroli13, wnosi o opracowywanie programów wychowawczych  
i profilaktycznych z uwzględnieniem mierzalnych wskaźników pozwalających  

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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na ocenę realizacji zaplanowanych i zrealizowanych działań, w szczególności w 
zakresie cyberprzemocy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Zielona Góra, dnia 11 kwietnia 2017 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Paweł Pawlak 

specjalista kontroli państwowej 
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