
 ❚ OPIS OKOLICZNOŚCI, ANALIZA, ZABEZPIECZENIE DOWODÓW

 ❚ IDENTYFIKACJA SPRAWCY

 ❚ WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ  ❚ AKTYWNOŚCI WOBEC ŚWIADKÓW

 ❚ WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI I PLACÓWKAMI SPECJALISTYCZNYMI

Otocz dzieci opieką 

Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia 
otocz opieką psychologiczno-
pedagogiczną od pierwszego 
etapu interwencji.

Zapewnij warunki 
komfortu 
psychicznego

Z poszanowaniem poufności 
i podmiotowości ucznia.

Poinformuj  
rodziców 

Powiadom rodziców lub opiekunów 
prawnych o zdarzeniu i uzgodnij 
z nimi podejmowane działania 
i formy wsparcia dziecka.

Działania edukacyjne 
i wychowawcze 

Jeżeli informacja na temat 
zdarzenia dotarła do środowiska 
rówieśniczego ofiary.

Zwróć uwagę

Jeżeli dziecko poszukiwało tego 
typu treści może to być oznaką 
niepokojących incydentów ze świata 
rzeczywistego (np. kontakty 
z osobami handlującymi narkotykami 
czy proces rekrutacji do sekty 
lub innej niebezpiecznej grupy).

Niezwłocznie 
powiadom  Policję 

Tylko w przypadku naruszenia 
prawa – w porozumieniu 
z rodzicami dziecka.

Przeprowadź 
rozmowę

Ustal okoliczności uzyskania przez 
ofiarę dostępu do szkodliwych treści.

Zabezpiecz dowody

Zabezpieczenie dowodów 
jest zadaniem rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka, 
w czynnościach tych może 
wspomagać ich przedstawiciel 
szkoły posiadający odpowiednie 
kompetencje techniczne.

Rozwiązanie leży 
po stronie szkoły

Jeżeli treści można bezpośrednio 
powiązać z uczniami danej szkoły.

Zgłoś incydent 
na Policję oraz do 
serwisu Dyżurnet

Jeżeli treści nie można bezpośrednio 
powiązać z uczniami szkoły.

Skieruj na terapię

Decyzja o kontakcie i skierowaniu 
na terapię musi zostać podjęta 
w porozumieniu z rodzicami/
opiekunami prawnymi dziecka.

Kontakt z treściami szkodliwymi 
lub niebezpiecznymi może 
wywołać potrzebę skorzystania 
przez ofiarę ze specjalistycznej 
opieki psychologicznej.

Przeprowadź 
rozmowę 

Należy uzmysłowić sprawcom 
szkodliwość prowadzonych przez 
nich działań.

Sprawcy: 

•	 twórca treści

•	 osoba, która udostępniła 
treści dziecku

Dowody będą odgrywać kluczowe 
znaczenie w identyfikacji sprawców.

Złóż zawiadomienie 
na Policję 

Jeżeli upowszechniane 
treści były nielegalne!

Poinformuj  
rodziców

Konieczne jest poinformowanie 
wszystkich rodziców lub opiekunów 
dzieci uczestniczących w zdarzeniu 
o sytuacji i roli ich dzieci.

 ❚ AKTYWNOŚCI WOBEC OFIAR ZDARZENIA

  PODSTAWY PRAWNE: Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin szkoły
 KONTAKTY ALARMOWE: Zgłaszanie nielegalnych treści – dyzurnet@dyzurnet.pl, tel. 801 615 005; Policja – 997

DOSTĘP DO TREŚCI SZKODLIWYCH, 
NIEPOŻĄDANYCH I NIELEGALNYCH

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO


