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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 357 obowiązuje „Szkolny Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa 

Cyfrowego”, zawierający działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, realizowane przez 

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkole.  

2. Plan może być modyfikowany ze względu na pojawiające się potrzeby całej społeczności 

szkolnej oraz sytuacji zdrowotnej kraju. 

3. W szkole powołany został  lider wspierający nauczycieli w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa cyfrowego w szkole. Osobą powołaną jest pedagog szkolny - Pani Emilia 

Kłączyńska. 

4. W szkole obowiązują procedury i zasady postępowania dotyczące bezpieczeństwa  

w sieci, dostosowywane do pojawiających się potrzeb społeczności szkolnej oraz do 

aktualnej sytuacji zdrowotnej kraju. 

5. W szkole wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, pozwalające na 

natychmiastową reakcję na pojawienie się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 

oraz pozwalające na sprawne dostosowanie sposobu nauki do aktualnej sytuacji 

epidemicznej, z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły1. 

 
 

Rozdział II 

Zasady korzystania z Internetu na terenie szkoły 

 

1. W szkole wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone 

odpowiednim oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych. 

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu w trakcie zajęć szkolnych wyłącznie pod kontrolą 

nauczyciela.    

6. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:   

1) przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;   

2) przestrzegać etykiety;   

3) w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela  

o pomoc.   

7. Zabrania się uczniom: 

1) przekazywania danych osobowych;  

2) otwierania poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela; 

 
1  Regulamin określający zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły  z dnia 1.09.2021 r. nr 01/2021/2022 . 

  

  

  

 



Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa, 

tel.: 22 487 12 12, faks. 22 487 12 11, NIP: 522-301-77-50, e-mail: sp357@edu.um.warszawa.pl, www.sp357.edupage.org 

 
 

3 
 

3) korzystania z komunikatorów;  

4) umieszczania treści obraźliwych na stronach www. (księgi gości, itp.) i na dysku  

komputera.  

8. Wychowawca ma obowiązek uświadomić zagrożenia związane z Internetem uczniom  

i rodzicom, na początku roku szkolnego. 

9. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić 

powołanemu liderowi.   

10. W szkole obowiązują szczegółowe zasady korzystania z Internetu opracowane dla 

uczniów2. 

11. W szkole obowiązuje procedura postępowania w przypadku zaistnienia cyberprzemocy3. 

 

Rozdział III 

Zasady korzystania z Intenetu poza szkołą 

 

Rodzice uczniów są informowani przez wychowawców klas o zasadach korzystania z Internetu 

przez dzieci poza szkołą4. 

  

 

Rozdział IV 

Rekomendacje i zalecenia Ministra Edukacji i Nauki 

 

Nauczyciele stosują się do procedur reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń 

bezpieczeństwa cyforwego, wykorzystując rekomendacje i zalecenia opracowane przez Ministra 

Edukacji Narodowej5: 

1) dostęp uczniów do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych 

publikowanych w Internecie (załącznik nr 1); 

2) wystąpienie cyberprzemocy (załącznik nr 2); 

3) naruszenie prywatności (załącznik nr 3); 

4) zagrożenie dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem  

z Internetu (załącznik nr 4); 

5) nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie (załącznik nr 5); 

6) seksting (załącznik nr 6); 

7) bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie (załącznik nr 7); 

8) łamanie prawa autorskiego (załącznik nr 8); 

9) zagrożenie bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online 

(załącznik nr 9). 

 

Rozdział V 

 
2 Zasady zawarte są w Poradniku dla uczniów „Bezpieczne korzystanie z Internetu”- w załączeniu. 
3 Procedura znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY/PROCEDURY. 
4 Zasady zawarte są w Poradniku dla rodziców „Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w internecie” / Poradnik dla rodziców Włącz 

blokadę na nękanie – w załączeniu. 
5 Pakiet załączonych dokumentów (załączniki nr 1-9)  powstał w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integrującego MEN 

w wyniku pracy zespołu ekspertów.  
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Realizacja zapisów zawartych w Szkolnym Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa 

Cyfrowego  

 

 

1. Stosowanie się do zapisów zawartych w „Szkolnym Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa 

Cyfrowego“ oraz w dokumentach stanowiących załączniki do ww. Planu, jest obowiązkiem 

nauczycieli pracujących z uczniami, zatrudnionych w szkole. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do przypominania uczniom i ich rodzicom obowiązujących 

procedur oraz zasad postępowania dotyczących bezpieczeństwa w sieci.   

 


