7. Cyberprzemoc
Przepisy prawne
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997
r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 1943 z późń. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
949);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356);
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137,
2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214);
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017
poz. 204);
7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459);
8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 1094);
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016
r. poz. 922);
10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773);
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
12. Ustawa o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. 2017 r. poz. 1219).
13. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie
dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728);
14. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.);
15. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526);
16. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r.,
CETS nr 185.
Stan prawny z dnia 1.09.2017 r.
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Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie
zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza
nią. Prowadzone działania mają za zadanie uświadomić młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom czym jest przemoc
elektroniczna, jak należy się przed nią chronić, jakie prawa przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i
wsparcia oraz z jakimi konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej.
Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci, na terenie szkoły podejmowane są różnorodne działania wychowawcze. Współpraca z
rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci powinna opierać się na:






organizowaniu zebrań (tzn. wywiadówki, dni otwarte szkoły),
prowadzeniu konsultacji indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą,
informowaniu i prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania prowadzone przez psychologów,
pedagogów, służby policyjne
i śledcze,
wspieraniu rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
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Zadanie
1. Przeprowadzenie badań
ewaluacyjnych
diagnozujących
występowanie zjawiska
cyberprzemocy wśród
społeczności szkolnej.

2. Edukacja medialna mające
na celu kształtowanie wysokiego
poziomu rozwoju intelektualnego
i wiedzy.
3. Uświadomienie uczniom
znaczenia nowych mediów
oraz zagrożeń, jakie są z nim
związane.

Sposób realizacji

Zespół ewaluacyjny

Termin
oraz
częstotliw
ość
I semestr

Zespół ewaluacyjny

I semestr

Odpowiedzialny

- ewaluacja wewnętrzna na
temat : Bezpieczeństwo w
internecie
- badania ankietowe wśród
uczniów, nauczycieli i chętnych
rodziców
- sporządzenie raportu z
ewaluacji;
- stałe monitorowanie
przestrzegania regulaminu
szkoły oraz analizowanie z
przestrzeganiem, których reguł
społeczność szkolna ma
problem i co jest tego
przyczyną.

Zespół ewaluacyjny
Dyrektor, Wychowawcy,
Pedagog

- godziny wychowawcze na wychowawcy
temat:
Reklama w Internecie, TV,
gazetach;
Zalety i wady korzystania z
nowych mediów;
Netykieta – zasady dobrego
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I semestr
Na
bieżąco

Odbiorca
Cała społeczność
szkolna
Cała społeczność
szkolna
Cała społeczność
szkolna
Rada pedagogiczna

Raz w
Uczniowie
cyklu
kształcenia

4. Zapoznanie uczniów
z występującymi formami
cyberprzemocy oraz
skutecznym sposobom
przeciwdziałania zjawisku.

zachowania w Internecie.

- spotkanie z specjalistą ds.
uzależnień, przedstawicielem
policji;
- funkcjonowanie skrzynki
zaufania , która pozwala
zgłaszać przypadki
cyberprzemocy;
- pomoc psychologiczna
osobom poszkodowanym ;

Informatycy
Informatycy,
wychowawcy

Raz w
Uczniowie
cyklu
kształcenia Uczniowie
Na bieżąco
Uczniowie

Pedagog szkolny
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W miarę
potrzeb

