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Państwo 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 

w województwie podkarpackim 

 

 

 

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń 

w Internecie, zobowiązuję  dyrektorów, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych 

do wnikliwej analizy sytuacji i zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie bezpiecznego 

zachowania uczniów w internetowej sieci.  

W ostatnim czasie na terenie Polski rozpowszechniane są gry, pod różnymi nazwami, 

ale ogólnie polegające na tym,  że bliżej nieustalona osoba, tzw. „opiekun”, wydaje 

uczestnikom gry różnego rodzaju polecenia, zlecając do wykonania zadania zagrażające 

zdrowiu lub życiu, np. dokonanie samookaleczeń, oglądanie „strasznych” filmów lub 

chodzenie po torach kolejowych, itp.  

W trybie pilnym dyrektorzy szkół winni podjąć działania zabezpieczające uczniów 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,                       

w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające - art. 4a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.).  

Dyrektor, wychowawcy i pedagog szkolny powinni zwrócić uwagę na wszelkie 

sygnały, które mogą świadczyć o zagrożeniu. W najbliższych dniach należy zorganizować 

spotkania z rodzicami, podczas których proszę wskazać źródła niebezpieczeństw  

i zagrożeń wynikających z korzystania z gier komputerowych czy mediów 

społecznościowych z uwzględnieniem ostatnich doniesień, zapoznać z zasadami 

bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu (w komputerze i telefonie komórkowym), 

zachęcić rodziców do zainstalowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do 

wybranych stron, do rozmowy z dzieckiem, jego wychowawcą. Proszę pamiętać, że 

cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek 

(dzieci i dorosłych), czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem (ucznia i 

nauczyciela). 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym proszę wszystkich Dyrektorów o poinformowanie mnie  

o podejmowanych działaniach zgodnie z ankietą. 

 



http://www.ko.rzeszow.pl/ankiety/szkoly/ankieta98 

 

 

Państwo Dyrektorzy otrzymają merytoryczne wsparcie od koordynatorów ds. 

profilaktyki społecznej miejskich i powiatowych komend policji województwa 

podkarpackiego, którzy zgłoszą się do Państwa w celu ustalenia zasad współpracy w 

zakresie reagowania oraz przeprowadzenia spotkań informacyjnych na temat cyberzagrożeń.  

W przypadku pozyskania informacji na temat potencjalnych pokrzywdzonych proszę  

o kontakt z oficerem dyżurnym Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - tel. 17 858 21 71, 510 997 732 lub 997. 

Bardzo proszę o zapoznanie nauczycieli i rodziców z treścią materiałów edukacyjnych 

znajdujących się pod wskazanymi w liście Minister Edukacji Narodowej adresami na stronie 

ministerstwa https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-

list-minister-edukacji-narodowej.html oraz obowiązkowe uwzględnienie w programach 

profilaktyki, a także w programach wychowawczo-profilaktycznych w nowym roku 

szkolnym, systemowych działań skierowanych do wszystkich uczniów, nauczycieli                              

i rodziców, których celem będzie podnoszenie świadomości na temat cyfrowego 

bezpieczeństwa.  

 

 
Podkarpacki Kurator Oświaty 

 

       Małgorzata Rauch  
 

 

Załącznik 1 - http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2017032202.pdf 

Załącznik 2 - http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2017032203.pdf 
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