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cyberprzemocy popełniane są nieświadomie lub z niewielką świadomo-
ścią konsekwencji), jak wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej tożsamości 
itp.;

• motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest 
działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone 
prześladowanie; 

• rodzaj rozpowszechnianego materiału.

ProceDUrA reAgoWANIA WoBec SPrAWcy cyBerPrZeMocy

Ujawnienie przypadku cyberprzemocy

Ustalenie okoliczności zdarzenia  
(rodzaj materiału, sposób rozpowszechnienia, 

ustalenie sprawcy, świadków zdarzenia)

Powiadomienie dyrektora, pedagoga szkolnego

Analiza zdarzenia przy współudziale 
wychowawcy, pedagoga i dyrektora 

Gdy sprawca jest nieznany

Podjęcie czynności

Monitoring

Gdy sprawcą jest uczeń szkoły
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kontraktu

* Pomoc  
można uzyskać  
w Helpline.org.pl

2. Porada 
Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma 
się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopro-
wadzić do eskalacji prześladowania.

PoDcZAS roZMoWy Z UcZNIeM oFIArą cyBerPrZeMocy:

• zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc ci o tym, co się stało,
• powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go 

spotkało,
• powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego,
• zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się 

mu pomóc, uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne,
• bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, 

skrępowanie, wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy.

Działania wobec ofiary cyberprzemocy
1. Wsparcie psychiczne

Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy 
potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi 
także wiedzieć, że szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiąza-
nia problemu. 

PorADź UcZNIoWI, ABy:

• nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony 
itp.;

• nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów  
i przedstawił je tobie lub innej osobie dorosłej;

• zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikato-
rach, zmianą adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itp.;

• jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy 
kontaktów nie mógł się z nim połączyć.

3. Monitoring
• Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia, 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania 
przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

• Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być po-
informowani o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony 
szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają 
kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to 
wskazane, zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psy-
chologa, pedagoga).

* Pomoc można  
uzyskać w Telefonie  
Zaufania dla Dzieci  
i Młodzieży 116 111.

PROCEDURA REAGOWANIA  
WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY


