
 



 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych 

 i zewnętrznych zagrożeń fizycznych  

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej  

 

1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole  

Cel - zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,  

 na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które 

psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych. 

 Osoby odpowiedzialne za zarządzanie - dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich 

nieobecności – osoba przez nich upoważniona.  

Sposób działania - należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego 

zjawiska: 

  w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 

pedagoga/psychologa szkolnego 

  w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji  

  następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym 

zagrożeniu 

  wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania profilaktyczne wśród 

uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form 

przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie  

  w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia 

czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania  

 wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę  

 z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia) 

   dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

   wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  

 z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia  



  dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania   

z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki  

 nad  uczennicą/uczniem. 

      Podstawy prawne uruchomienia procedury - Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200, art. 200 a; 

art. 200 b.  

        2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

pornografii  w szkole przez ucznia 

Cel - zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze 

pornograficznym. 

  Osoby odpowiedzialne za zarządzanie - dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich 

nieobecności – osoba przez nich upoważniona.  

  Sposób działania: 

 w przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji  

 o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie lub  w szkole należy 

bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu,  

 w przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały 

pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych 

konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez 

sprawców zdarzenia, 

 dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom 

szkoły, 

 wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów 

w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze 

pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań, 

 dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne, 

 wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę   

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  

 

 



3. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole 

lub wśród uczniów    

Cel – zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów,  

 na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród 

uczniów.    

   Osoby odpowiedzialne za zarządzanie  - dyrektor lub wicedyrektor szkoły W przypadku 

ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.    

   Sposób działania:  

 w przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem 

czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący 

zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły.   

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia,   

  w przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica 

świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane            

za prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia,   

  wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia  

 do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie  

 do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym,  

  jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się  

 do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji 

ich dziecka, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny 

lub Policję (specjalistę ds. nieletnich), 

  w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem i itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 



szkoły winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży  

 w kompetencji tych instytucji, 

  jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie 

jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa,  

 to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły, 

   w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić  

 o tym prokuratora lub Policję. 

   dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

 wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  

 z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia,  

 dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność 

podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki  

 nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby 

być uznane za prostytuowanie się. 

 Podstawa prawna - Kodeks Karny: art. 18 § 3, art. 203, art. 204. 4. 

4.  Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole  

Cel - zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na 

wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze 

seksualnym.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie - dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich 

nieobecności – osoba przez nich upoważniona 

Sposób działania:  

 nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien powiadomić wychowawcę klasy i/lub 

pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych 

uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności  

 i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą,  

  w przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach 

seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych 

konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez 

uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach, 

  wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem  

 oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia,  



  jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, 

wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu 

ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim, 

  wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły  

 i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne 

postępowanie z dzieckiem,  

  w sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia 

się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie 

przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień 

demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej 

sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich,  

  gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), 

pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim 

powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę 

Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe zdarzenie 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę, 

  jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie 

jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa,  

 to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły,  

  w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

 

5.  Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią 

Procedura reagowania  

 podstawy prawne uruchomienia procedury - Kodeks Karny, art. 200, 200 a par 1 i 2, art. 

286 par.1  

 rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis) - zagrożenie obejmuje kontakty osób 

dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do wyłudzenia 

poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań 

niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, 

pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych).  

  telefony alarmowe krajowe:  

                -  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111  



               -  Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800-100-100 

                - Zgłaszanie nielegalnych treści: Dyżurnet, dyzurnet.pl 

Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:  

 Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia - osobami najczęściej zgłaszającymi 

omawiany problem są rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub osoby zajmujące się 

„poszukiwaniem pedofili”. W pierwszym przypadku informacja trafia najpierw do szkół,  

 w drugim - na Policję. Zdarza się, że informacja uzyskiwana jest ze środowiska rówieśników 

ofiary. Kluczowe znaczenie w działaniach szkoły ma czas reakcji - szybkość przeciwdziałania 

zagrożeniu ze względu na niezwykle szkodliwe konsekwencje realizacji kontaktu online, 

przeradzającego się w zachowania w świecie rzeczywistym: uwiedzenie i wykorzystanie 

seksualne, kidnaping, a także wyłudzenie pieniędzy czy przedmiotów dużej wartości.  

 W przypadkach niebezpiecznych kontaktów inicjowanych w Internecie może dochodzić  

 do zagrożenia życia i zdrowia dziecka, szantażu i przymusu realizacji czynności seksualnych. 

  Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów - należy zidentyfikować i zabezpieczyć 

w szkole, w formie elektronicznej dowody działania dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy 

rozmów w komunikatorach, na portalach społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, 

wiadomości e-mail). Jednocześnie – bezzwłocznie - należy dokonać zawiadomienia na Policji 

o wystąpieniu zdarzenia. 

 Identyfikacja sprawcy(-ów) - ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować 

samodzielnych działań w celu dotarcia do sprawcy, lecz udzielać wszelkiego 

możliwego wsparcia organom ścigania, m.in. zabezpieczyć i przekazać zebrane 

dowody. Identyfikacja sprawcy wykracza poza kompetencje i możliwości szkoły w 

większości przypadków uwodzenia przez Internet.        

  Aktywności wobec sprawców  ze szkoły/  spoza szkoły  - nie należy podejmować 

aktywności zmierzających bezpośrednio do kontaktu ze sprawcą. Zadaniem szkoły 

jest zebranie dowodów i opieka nad ofiarą i ew. świadkami.     

  Aktywności wobec ofiar zdarzenia - w każdym przypadku próby nawiązania 

niebezpiecznego kontaktu – np. w celu werbunku do sekty lub grupy promującej 

niebezpieczne zachowania, a także werbunku do grupy terrorystycznej należy przed 

wszystkim zapewnić ofierze opiekę psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa. 

Podobne wsparcie winno być udzielone w przypadku zaobserwowania 

antyzdrowotnych i zagrażających życiu zachowań uczniów (samookaleczenia, 

zażywanie substancji psychoaktywnych), bowiem zachowania te mogą być inicjowane 

i wzmacniane poprzez kontakty w Internecie. O możliwym związku takich zachowań 



dzieci z inspiracją w Internecie należy powiadomić rodziców. Pierwszą czynnością  

 w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną we współpracy szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi. W trakcie 

rozmowy z dzieckiem prowadzonej w warunkach komfortu psychicznego przez 

wychowawcę/ pedagoga/psychologa/osobę ze szkoły, do której dziecko ma szczególne 

zaufanie, należy uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy i przekazać je 

Policji. Należy upewnić się, że  kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko 

odzyskało poczucie bezpieczeństwa. Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji 

domowej (rodzinnej) dziecka, w której tkwić może źródło poszukiwania kontaktów w 

Internecie. Dziecku należy udzielić profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub 

lekarskiej.  Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być uzgadniane z 

rodzicami/opiekunami prawnymi i inicjowane za ich zgodą.    

  Aktywności wobec świadków - jeżeli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, 

należy również objąć go opieką psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego 

- w przypadkach 

naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwiedzenia dziecka do lat 15 – 

obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub sądu rodzinnego.      

  Współpraca ze służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi - w 

przypadkach uwiedzenia nieletnich przez osoby dorosłe rekomenduje się – w 

porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi – skierowanie ofiary na terapię do 

placówki specjalistycznej opieki psychologicznej.   

 

6. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło 

dochodu osób nieletnich – procedura reagowania.  

  podstawy prawne uruchomienia procedur- Kodeks Karny (art. 191a i 202)    

 rodzaj zagrożenia objętego procedurą  - seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w 

formie wiadomości MMS lub publikowanie np. w portalach (społecznościowych)  

prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym.     

   Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:  

 Przyjęcie zgłoszenia  i ustalenie okoliczności zdarzenia - zgłoszeń przypadków 

sekstingu dokonują głównie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka - ofiary. 

Czasami informacja dociera do szkoły bezpośrednio od jej samej lub z grona bliskich 



znajomych dziecka. W rzadkich wypadkach nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

sami identyfikują takie zdarzenia w sieci. Delikatny charakter sprawy, a także 

potencjalna penalizacja sprawcy, wymagają zachowania daleko posuniętej dyskrecji 

  i profesjonalnej reakcji. Czasami zgłoszenia dokonują ofiary lub osoby je znające.   

  Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów – wyróżniamy trzy podstawowe 

rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji zmodyfikowanych procedur 

reagowania:   

1) wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach związku 

między dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej.  

2) materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, jednak 

nie dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę 

wyrażenia siebie.  

 3) materiały zostały rozesłane większej liczbie osób w celu upokorzenia osoby  

 na nich zaprezentowanej – lub zostają rozpowszechnione omyłkowo, jednak są 

zastosowane jako narzędzie cyberprzemocy.   

 Identyfikacja sprawcy (-ów) - identyfikacja sprawcy będzie możliwa przede 

wszystkim dzięki zabezpieczeniu dowodów - przesyłanych zdjęć, czy zrzutów 

ekranów portali, w których opublikowano zdjęcie(-a). Jako, że seksting jest karalny. 

 Skrupulatność i wiarygodność dokumentacji ma duże znaczenie. Należy przy tym 

przestrzegać zasad dyskrecji, szczególnie w środowisku rówieśniczym ofiary.    

 Aktywności wobec sprawców zdarzenia   ze szkoły/ spoza szkoły  - zidentyfikowani 

małoletni sprawcy sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji szkoły, gdzie zostaną 

im przedstawione dowody ich aktywności. Niezależnie od zakresu negatywnych 

zachowań i działań wszyscy sprawcy powinni otrzymać wsparcie pedagogiczne  

 i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w obecności ich 

rodziców zaproszonych do szkoły.  

 Dalsze działania poza zapewnieniem wsparcia i opieki psychologiczno - 

pedagogicznej nie są konieczne, jednak istotne jest pouczenie sprawców zdarzenia, że 

dalsze rozpowszechnianie materiałów może być nielegalne i będzie miało ostrzejsze 

konsekwencje, w tym prawne.  

 Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne, w takim 

wypadku na dyrektorze placówki ciąży obowiązek zgłoszenia incydentu na Policję. 



Rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich jest 

przestępstwem ściganym z urzędu (par. 2020 Kodeksu Karnego), dlatego też dyrektor 

placówki jest zobowiązany do zgłoszenia incydentu na Policję i/lub do sądu 

rodzinnego. Wszelkie działania wobec sprawców incydentu powinny być 

podejmowane w porozumieniu z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.    

  Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne – konieczne 

zgłoszenie takiego przypadku na Policję. W sytuacji zaistnienia znamion 

cyberprzemocy, należy dodatkowo zastosować procedurę Cyberprzemoc. Decyzja o 

ewentualnym poinformowaniu opiekunów powinna być podejmowana przez 

pedagoga/psychologa, biorącego pod uwagę dobro małoletnich, w zależności od 

charakteru sytuacji.   

Aktywności wobec ofiar zdarzenia - pierwszą reakcją szkoły i rodziców, obok 

dokumentacji dowodów, winno być otoczenie wszechstronną, dyskretną opieką 

psychologiczno - pedagogiczną ofiary oraz zaproponowanie odpowiednich działań 

wychowawczych, w przypadku upublicznienia przypadku sekstingu w środowisku 

rówieśniczym. Rozmowa na temat identyfikacji potencjalnego sprawcy powinna być 

realizowana w warunkach komfortu psychicznego dla dziecka – ofiary sekstingu, z 

szacunkiem dla jego  indywidualności i przeżytego stresu. 

Aktywności wobec świadków - jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony 

w środowisku rówieśniczym – np. poprzez przesłanie MMS do uczniów tej samej 

szkoły lub klasy lub publikację w portalu społecznościowym, należy podjąć działania:  

a) wychowawcze, uświadamiające negatywne aspekty moralne sekstingu oraz narażanie 

się na dotkliwe kary,    

b) współpraca z Policją i sądami rodzinnymi - w przypadku publikacji lub     

upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii dziecięcej (co jest wykroczeniem 

ściganym z urzędu) kierownictwo szkoły jest zobowiązane do powiadomienia o tym 

zdarzeniu Policji lub sądu rodzinnego. 

  c)  współpraca ze służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi  - kontakt ofiar 

z placówkami specjalistycznymi może okazać się konieczny w indywidualnych 

przypadkach. O skierowaniu do nich decyzję powinien podjąć psycholog/pedagog szkolny 

wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi ofiary.    

 

 


