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Załącznik do zarządzenia nr 9/2020 dyrektora ZSEU w Bytowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Zasady bezpieczeństwa organizacji pracy ZSEU w Bytowie  

od 1 września 2020r. 

I WARIANT TRADYCYJNY(STACJONARNY) 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg 

oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych. 

2. Opiekunowie, rodzice i osoby trzecie  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

a) dystansu od kolejnej osoby min. 1,5 m, 

b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

d)  mogą wchodzić i przebywać w wyznaczonych obszarach(sekretariat, korytarz przy pokoju 
nauczycielskim i administracji) tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych po uprzednim uzgodnieniu drogą telefoniczną.  

3. Pozostałe zasady bezpieczeństwa obowiązujące  uczniów i personel w szkole: 

1. obowiązkowej dezynfekcji rąk przy stacjach dezynfekcyjnych przy wejściu do budynków 
szkolnych i na każdej kondygnacji budynku dydaktycznego, 

2. zachowania dystansu wobec siebie i ograniczenie gromadzenia się uczniów, 

3. stosowania bezwzględnej higieny, w tym: częste mycie rąk z użyciem mydła, szczególnie 
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 
skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, 
nosa i ust, 

4. unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, 

5. uczniowie podczas przerw w miarę możliwości przebywają w salach lekcyjnych 
w obecności nauczyciela, gdzie mogą spożywać posiłki przygotowane w domach 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny, 

6. w każdej sali jest pojemnik z płynem dezynfekcyjnym. Sprzęt i wyposażenie izb lekcyjnych 
jest w miarę możliwości dezynfekowany, 

7. w czasie zajęć szkolnych, co 3 lub 4 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi 

wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, 

 

8.  sale lekcyjne są regularnie i intensywnie wietrzone, w szczególności w czasie przerw,  
a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 

9. w razie sprzyjającej pogody uczniowie wychodzą na zewnątrz budynku przy zachowaniu 
dystansu, tj. na dziedziniec szkolny i teren zielony pomiędzy budynkiem dydaktycznym  
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a salą sportową równomiernie wszystkimi wyjściami w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej 
komunikacji, 

10. podczas przerw zabrania się przebywania na chodniku i ulicy przed wejściem do szkoły! 

11. podczas przerw uczniom nie wolno wychodzić do sklepów! 

12. uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, nie powinien zabierać do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów,  

13 zabrania się wymieniania się przedmiotami i rzeczami osobistymi oraz dzielenia się 
jedzeniem i napojami, 

14. w strefach wspólnych: na korytarzach, szatniach, klatkach schodowych, w toaletach, na 
terenie przyszkolnym oraz podczas przejść  pomiędzy budynkami uczniowie i nauczyciele 
stosują własne maski ochronne na nos i usta albo przyłbice ochronne. 

14. z dniem 14 października podpunkt otrzymuje nowe brzmienie: podczas zajęć 

edukacyjnych z wyłączeniem wychowania fizycznego i innych zajęć 

sportowych  oraz  w strefach wspólnych: na korytarzach, szatniach, klatkach 

schodowych, w toaletach, na terenie przyszkolnym oraz podczas przejść  

pomiędzy budynkami uczniowie i nauczyciele stosują własne maski ochronne 

na nos i usta albo przyłbice ochronne. 

 

15. wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły powinni być wyposażeni w indywidualne 
dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz chusteczki z płynem antybakteryjnym 
przydatne do utrzymania czystości. 

4. Szczegółowe zasady postępowania i zapewnienia bezpieczeństwa  podczas zajęć  
w pracowniach specjalistycznych, w tym: technologii gastronomicznej, pracowni 
komputerowych, logistyki i spedycji, hotelarskiej, języków obcych, sali gimnastycznej 
i siłowni, gabinecie pielęgniarki oraz pedagoga i psychologa opracują nauczyciele  
w ramach zespołów przedmiotowych, a następnie - po zatwierdzeniu przez dyrektora 
szkoły - poinformują o nich uczniów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu  
w danej sali. 

5. Biblioteka szkolna będzie funkcjonowała zgodnie z regulaminem uwzględniającym 
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów. 
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy 
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka 
ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy  
i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia 
wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub 
uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 
po zajęciach każdej z grup. 

7. Pomieszczenia i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  
i dezynfekowany. Wyposażenie zbędne, rzadko używane lub niedające się skutecznie umyć, 
powinno być usunięte z sali lekcyjnej.  
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8. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 
sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników będą monitorowane przez 
administrację szkoły. 

9. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 
poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie 
zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas 
w danej szkole będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. 

10. Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od 
lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, 
wychowawcy lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. 
Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego, który prowadzi dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły 
(wśród uczniów i personelu) i ustala listę kontaktów osoby zakażonej. 

11. Decyzja przejścia na kształcenie w formie zdalnej albo mieszanej jest podejmowana 
przez dyrektora szkoły, za zgodą organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarnej w zależności od sytuacji i konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć 
szkolnych. 

12. Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg 
oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką  
i dają objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Dlatego zawsze, jeżeli pracownik szkoły 
zaobserwuje  u ucznia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego 
izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. 
Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z 
podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od 
innych osób  w wydzielonym pomieszczeniu - izolatce szkolnej, zachowując min. 2 m. 
odległości od innych osób. 

13. W szkole będzie odbywał się pomiar temperatury termometrem bezdotykowym w celu 
identyfikacji osób z podejrzeniem infekcji lub w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych. Pomiary odbędą się za zgodą uczniów, a przypadku uczniów 
niepełnoletnich za zgodą ich rodziców. 

14. a) Głównym kanałem komunikacji z uczniami i rodzicami będzie dziennik elektroniczny. 
Ponadto ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i organizacji szkoły będą 
zamieszczane na stronie internetowej szkoły. W sytuacjach nagłych szkoła będzie 
nawiązywać z rodzicami kontakt telefoniczny. 

b) Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców  
i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej 
na adres: sekretariat@zseuedu., kontaktować się  telefonicznie  pod numer 598223014 lub 
bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 
 

 

II WARIANT NAUCZANIA ZDALNEGO 

 „Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia w całej szkole na 
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czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 
zagrożone zdrowie uczniów”. 
A) Ogólne zasady prowadzenia zajęć zdalnych: 

1. Kształcenie na odległość ma na celu optymalną, w istniejących warunkach, realizację 

podstawy programowej. 

2. Nauczyciele dokonują  weryfikacji programu nauczania, tak, by dostosować go do 

wybranej metody kształcenia oraz przygotowują materiały edukacyjne do kształcenia na 

odległość. 

3. W realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje się platformę G Suit oraz dziennik 

elektroniczny. 

4. Przygotowane przez nauczycieli materiały edukacyjne zostają przekazywane uczniom 

z wykorzystaniem platformy G Suit 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć online wg planu lekcji. 

6. Praca zdalna nie może tylko polegać na wysyłaniu zadań do pracy samodzielnej. 

7. Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone na Meet. 

8. Nauczyciel w  pracy z klasą wykorzystuje różne metody: wykład, ćwiczenia, filmiki 
edukacyjne, projekty, konwersacje, prace indywidualną i w grupie. Podczas zdalnego 
nauczania nauczyciel znajduje się w wyznaczonej sali  lekcyjnej w szkole, zaś uczeń 
w miejscu zamieszkania. 

9. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej online wyjaśnia uczniom treści 
programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu 
dedykowanych na platformie G Suit lub innej, w tym nagrań video (na żywo ) bądź 
przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć. 

10. Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej online przeznacza część czasu pracy na 
bieżącą konsultację z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej 
transmisji video lub czatu. 
 

11. Zajęcia lekcyjne online  nauczyciela z oddziałem klasowym trwają od godziny 8.00 do 

15.00, w uzasadnionych warunkach, za zgodą uczniów zajęcia mogą odbywać się 

w innym czasie ( zajęcia indywidualne i rewalidacyjne). 

12. Czas jednostki lekcyjnej online nauczyciela w czasie rzeczywistym z oddziałem 

klasowym na platformie trwa co najmniej 30 minut. 

13. Nauczyciel, realizując na prowadzonej jednostce lekcyjnej online zaplanowany przez 
siebie temat wynikający z programu nauczania, uwzględnienia zasady bezpiecznego 
korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej 
oraz ich zdrowia i potrzeb psychofizycznych. 

 

14. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał online przed 
rozpoczęciem zajęć. W przesłanym materiale nauczyciel, zależnie od potrzeb, 
uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma 
przekazu treści dedykowanych uczniom, np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz, 
link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, 
ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych etc. 

 

15. Zajęcia  praktyczne  prowadzi się wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania 
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia. 
 

16. Uczeń jest zobowiązany do posiadania sprawnego sprzętu (komputer, kamera, mikrofon, 
głośnik) i dostępu do Internetu, które gwarantują aktywne uczestnictwo w zajęciach 
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zdalnych. Posiada również wymagany przez nauczyciela podręczniki i materiały 
edukacyjne.  

17. Zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności na kamerze. Dopuszcza się 

spóźnienie do 5 minut.  Uczeń na obowiązek poinformować, że dołączył do zajęć. 

Uczniowi, który nie odpowiada podczas trwania lekcji na pytania nauczyciela, wpisuje się 

nieobecność. Potrzebę tymczasowego opuszczenia zajęć należy zgłosić nauczycielowi. 

Samowolne opuszczenie skutkuje nieobecnością na zajęciach.  

18. Rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę przed rozpoczęciem zajęć 

o powodach nieobecności ucznia na zajęciach (problemy techniczne, zły stan zdrowia 

itp.). 

19. Wychowawca przekazuje informację nauczycielom i usprawiedliwia nieobecność ucznia.  

20. Zasady usprawiedliwienia są zgodne z WZO.  

21. Informacje o uczniu, który nie bierze udziału w zajęciach online lub u którego 

zaobserwowano inne niepokojące zachowania, trafiają do pedagoga szkolnego. 

Pedagog szkolny jest zobowiązany do zapoznania się z problemami i skontaktowania 

z uczniem, rodzicem lub prawnym opiekunem. 

22. Szkolny pedagog, psycholog służą radą i pełnią dyżury dla uczniów i rodziców online 

w dotychczas ustalonych godzinach pracy. 

23. Nauczyciel bibliotekarz raz w tygodniu wysyłała materiały z propozycją lektur, ciekawych 

filmów lub innych materiałów edukacyjnych. 

24. Nauczyciele i wychowawcy, z uwagi na wyjątkową sytuację, są do dyspozycji uczniów 

i rodziców; są zobowiązani do podejmowania i utrzymywania wsparcia oraz budujących 

relacji z uczniami i rodzicami.  

 

25. Nauczyciel i uczeń podczas kwarantanny uczestniczą w nauczaniu zdalnym.  

 

B) Ocenianie 

26. Praca zdalna polega ocenianiu wg obowiązujących w ZSEU przedmiotowych 

zasadach oceniania.  

27. Zaleca się, aby nauczyciel informował o wadze oceny możliwej do uzyskania z danej 

formy sprawdzenia wiedzy.  

28. Nauczyciel ustala czas na wykonanie przez uczniów i odesłanie drogą online 

zleconych prac domowych. 

29. Nauczyciele monitorują pracę i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy 

w nauce. Zlecone zadania podlegają ocenie według następujących zasad: 

a) Ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do 
nauczyciela w ustalonym terminie drogą online z wykorzystaniem platformy G Suit 
lub innej. 

b) Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji online 
zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi 
kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu. 

c) Oceniane są dodatkowe, zlecone przez nauczyciela zadania, czynności i prace 
wykonane przez uczniów związane z tematem przeprowadzonej lekcji. 

d) Ocena wykonanej pracy domowej i postępów w nauce powinna uwzględnić, 
w tym doceniać, aktywność, włożony wysiłek, podejmowanie prób 
i zaangażowanie ucznia w samodzielną pracę nad zleconym zadaniem. 
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C) Praca zdalna z uczniem z niepełnosprawnościami  

30. Nauczyciel przedstawia rodzicom ucznia możliwe formy kontaktu i narzędzia do pracy 

zdalnej i uzgadnia najdogodniejsze formy współpracy. Nauczyciel powinien umawiać 

się z uczniem i rodzicem na konsultacje stacjonarne oraz indywidualne zajęcia 

rewalidacyjne i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń z takich 

korzysta). 

31. Z zespołem nauczycieli, którzy dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia i tworzą dla niego indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny, dokonuje podziału zajęć specjalistycznych na takie, które można 

prowadzić w kontakcie zdalnym i takie, które wymagają bezpośredniego kontaktu 

z dzieckiem. 

32. Zalecane jest przesyłanie przez rodziców informacji zwrotnych nauczycielowi-

wychowawcy.  

33. Nauczyciel ustala ścieżkę dostarczania informacji  zwrotnych (wspólnie  y rodzicem 

ustala zasady takich konsultacji). Ma to służyć wyeliminowaniu, np. telefonów 

rodziców późnym wieczorem lub w weekendy. Nauczyciel wychowawca powinien 

monitorować aktywność ucznia na poszczególnych zajęciach. Niezwłocznie reaguje, 

gdy któryś z uczniów bez podania przyczyny, nie uczestniczy w zajęciach online.  

34. Zaleca się spotkania zespołów przedmiotach (online) i wymiany doświadczeń.  

 

D) Procedury postępowania na wypadek wystąpienia cyberprzemocy podczas 

nauczania zdalnego 

 Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. 
Internet, telefony komórkowe, smartfony). Podstawowe formy zjawiska to: 

 nękanie 

 naruszenie wizerunku 

 zniewaga, zniesławienie 

 włamanie 

 groźby 

 wulgarne wyrażanie się 

 straszenie 

 szantażowanie z użyciem sieci 

 publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, 
filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. 

Do   działań   określanych   mianem   cyberprzemocy   wykorzystywane   są   głównie:   
poczta elektroniczna,   czaty,   komunikatory,   strony   internetowe,   blogi,   serwisy   
społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy sms i mms. 

Procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole muszą dotyczyć zachowań i działań 
wobec: ofiary, sprawcy i świadka. 

Ustalenie okoliczności zdarzenia 

Zgłaszanie wypadków cyberprzemocy odbywa się według następującej zasady:  

1. uczeń   ofiara   lub   świadek   cyberprzemocy   informuje   wychowawcę   klasy   lub  
w wypadku   jego   nieobecności   pedagoga   szkolnego/psychologa   lub   dyrektora   szkoły 
o wystąpieniu takiego zjawiska,  
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2. pedagog   /   psycholog   i   dyrektor   szkoły   powinni   dokonać   analizy   zdarzenia  
i zaplanować dalsze postępowanie,  
3. do   szkoły   należy   ustalenie   okoliczności   zdarzenia   i   ewentualnych   świadków, 
przeprowadzenie rozmów z ofiarą, świadkami i sprawcami incydentu,  
4. nie wolno konfrontować sprawcy z ofiarą!  
5. ważna jest w zabezpieczeniu dowodów rola nauczyciela informatyki, który pomoże  
w ustaleniu sprawcy.  
 
Zabezpieczenie dowodów  

Wszystkie   dowody   powinny   być   zarejestrowane,   zapisane.   Trzeba   zanotować,   
kiedy   je otrzymano, ich treść, adres mail, numer telefonu, adres strony internetowej, na 
której pojawiły się szkodliwe treści. 

 

Dowody cyberprzemocy można zarejestrować w sposób: 

1. telefon komórkowy – nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te 
tekstowe, jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy,  

2. komunikatory – w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania rozmów w tzw. 
archiwach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można rozmowę skopiować do edytora 
tekstowego i wydrukować,  

3. strona www – można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza CTRL i PrintScreen, 
a następnie wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Paint, 

4. e-mail – trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, ponieważ 
może to pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości.  

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: (Załącznik Nr 1)  

W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog / psycholog 
powinien podjąć dalsze działania:  

1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem - sprawcą o jego zachowaniu.  

 celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zdarzenia, wspólne 
zastanowienie się nad jego przyczynami i próbowanie rozwiązania sytuacji 
konfliktowej,  

 sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie 
akceptuje żadnych form przemocy,  

 należy z uczniem omówić skutki jego postępowania i poinformować 
o konsekwencjach, jakie zostaną wobec niego zastosowane, sprawca powinien 
zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci, 

 ważne jest znalezienie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,  

 jeżeli jest kilku sprawców, rozmawiać z każdym osobno,  

 nie konfrontować sprawcy z ofiarą. 

2. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:  

 rodzice sprawcy powinni być  powiadomieni o zdarzeniu,  zapoznani z dowodami 
i decyzją   w   sprawie   dalszego   postępowania   i   podjętych   przez   szkołę   
środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka,  

 należy pozyskać rodziców do współpracy i ustalić jej zasady,  
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 pedagog/psycholog   opracowuje   projekt   kontraktu   dla   ucznia   określającego 
zobowiązania   ucznia,   rodziców   i   przedstawicieli   szkoły   oraz   konsekwencje 
nieprzestrzegania wymagań i terminów realizacji zadań zawartych w umowie.   

3. Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno- pedagogiczną:  

 praca z uczniem powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu 
zachowania, w zmianie postępowania i postawy ucznia,  

 pomoc ta może być udzielona przez pedagoga i psychologa szkolnego, -
w szczególnym  przypadku  może być konieczność skierowania na dalsze badania 
specjalistyczne i terapię.  

Środki dyscyplinarne wobec sprawcy: 

1. Stosuje  się  standardowe procedury  stosowane  wobec  sprawców  każdej  przemocy 
zgodnie ze statutem szkoły.  

2. Celem   sankcji   powinno   być   zatrzymanie   przemocy,   zapewnienie   poczucia 
bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, wzbudzenie w sprawcy refleksji na temat 
swojego zachowania, pokazanie  społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie 
tolerowana. 

3. Podejmując decyzję o karze, należy brać pod uwagę:   

 rozmiar i rangę szkody,  

 czas trwania prześladowania,  

 świadomość popełnionego czynu,  

 motywację sprawcy,  

 rodzaj rozpowszechnionego materiału. 

Działania wobec ofiary cyberprzemocy:   (Załącznik Nr 2) 

Wsparcie psychiczne pedagoga / psychologa (ofiara każdego rodzaju przemocy 
potrzebuje zawsze wsparcia osoby dorosłej).   

1. Porada dla ofiary cyberprzemocy.   

Uczeń - ofiara powinien otrzymać poradę, jak ma się zachowywać, aby zapewnić sobie 
poczucie bezpieczeństwa: nie utrzymywać kontaktów ze sprawcą, nie kasować dowodów, 
tj. e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów. Ważna jest też zmiana danych kontaktowych, 
np. na komunikatorze, zmiana adresu e-mail, a nawet w szczególnie trudnych sytuacjach 
numeru telefonu. 

2. Monitoring zaistniałej sytuacji.   

Monitorowanie sytuacji ucznia w kierunku, czy nie są stosowane wobec niego żadne akty 
odwetu. Rodzice ucznia muszą być poinformowani o zdarzeniu i uzyskać wsparcie  
i poradę ze strony szkoły (pedagog, psycholog). 

Ochrona świadków, którzy zgłaszają zdarzenie 

Świadkowie powinni być objęci profesjonalną ochroną, a wszystkie działania powinny być tak 
prowadzone, aby zapewniały bezpieczeństwo nie tylko ofierze, ale i świadkom 
cyberprzemocy.  

Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narażać świadka na groźby i zdarzenia ze strony 
sprawcy.  
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Całe postępowanie powinno być prowadzone w sposób bardzo dyskretny i poufny.   

Rodzice ucznia muszą być poinformowani o zdarzeniu i uzyskać wsparcie i poradę ze strony 
szkoły (pedagog, psycholog).  

Notatka służbowa  

Pedagog / psycholog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów 
ze sprawca, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Jeżeli rozmowa 
była, np. w obecności innego nauczyciela, powinien on również ją podpisać. W przypadku 
zabezpieczenia dowodów, załączone zostają one do dokumentacji.   

Zawiadomienie policji, kuratora, prokuratury lub sądu  

Dyrektor szkoły razem z pedagogiem / psychologiem podejmują decyzję o zawiadomieniu 
policji lub innych instytucji, które prowadzą dalsze działania. 

 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na 
terenie szkoły  

1. Obowiązuje zakaz używania komórki i innych urządzeń multimedialnych przez ucznia na 
lekcji, z wyłączeniem przypadków  opisanych w dalszej części regulaminu. 

2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć komórkę i inne urządzenia multimedialne przed lekcją. 
 W czasie zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć oraz schować telefon  do 
plecaka lub torebki.  

3. Za  zgodą  nauczyciela  uczniowie  mogą  korzystać  z  telefonu  komórkowego i innych 
urządzeń multimedialnych  podczas zajęć edukacyjnych, w szczególności podczas 
wycieczek szkolnych, realizacji projektów,  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz innych 
sytuacji, na które wyrazi zgodę nauczyciel.  

4. Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się nagrywania  dźwięku  i  obrazu  za  pomocą  
telefonu,  dyktafonu,  odtwarzacza  MP  czy  aparatu fotograficznego oraz innych 
urządzeń multimedialnych. 

 Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie 
przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne 
osoby. 

5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne  
a także egzaminy próbne. 

6. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń multimedialnych poza 
zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych)  
z zastrzeżeniem pkt.5. 

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów.  

8. W  przypadku  nieprzestrzegania  przez ucznia ww. zasad nauczyciel  ma  prawo  odebrać 
uczniowi telefon komórkowy, który jest deponowany w sekretariacie szkoły. Aparat  
zostaje wyłączony przez ucznia i bez karty SIM przekazany nauczycielowi, a następnie 
zdeponowany w sekretariacie szkoły.  Taki przypadek za każdym razem zostaje  
odnotowany w „Rejestrze deponowanych komórek”. Uczeń może odebrać komórkę po  
skończonych  lekcjach i rozmowie wyjaśniającej z dyrektorem szkoły.  Jeżeli sytuacja  się  
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powtórzy,  dyrektor  może  zatrzymać  telefon w depozycie do czasu odbioru go przez 
rodziców wezwanych w tym celu do szkoły. 

III WARIANT MIESZANY 

„Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 
klasy, etapu edukacyjnego  w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć”. 
Po ewentualnym wprowadzeniu wariantu mieszanego nauczanie będzie odbywać się będzie 
z uwzględnieniem zasad określonych w wariancie I i II. 
 


