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odpowiadając na pismo nr ZSS.422.50.2017.AG z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży oraz działań  zapobiegających temu 
zjawisku zaplanowanych do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej, 
uprzejmie informuję, że rozwiązania w tym zakresie mają  charakter 
kompleksowy i obejmują  zarówno kontynuację  już  realizowanych, jak 
i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Składa się  na nie całe spektrum działań, 
począwszy od prac legislacyjnych poprzez inicjatywy dydaktyczne skierowane 
do uczniów oraz wspierające doskonalenie nauczycieli, a skończywszy na 
zadaniach realizowanych w ramach programów rządowych. 

Najnowsze analizy i badania zagrożeń  cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży 
były przedmiotem spotkań  kryzysowego zespołu roboczego działającego przy 
Ministrze Edukacji Narodowej. Wnioski z powyższych analiz przedstawiające 
skalę  i dynamikę  zagrożeń  związanych z cyberprzemocą  są  uwzględniane przy 
projektowaniu nowych rozwiązań  dotyczących bezpieczeństwa uczniów 
w szkołach i placówkach. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowel, podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności 
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych 
z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji 
nadzwyczajnych (art. 1 pkt. 21). 
Utrzymano również  zapis (art. 27 ustawy - Prawo oświatowe) nakazujący 
szkołom i placówkom zapewniającym uczniom dostęp do internetu podejmować  
działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą  
stanowić  zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności 
zainstalować  i aktualizować  oprogramowanie zabezpieczające. O doborze 

1  Dz. U. poz. 59 z późn.zm. 
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konkretnych środków i form realizacji ww. przepisu decyduje dyrektor szkoły, 
który zgodnie z przepisami prawa oświatowego sprawuje on opiekę  nad 
uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego. 
Obecnie są  przygotowywane zmiany przepisów rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach, którego przepisy będą  <onsultowane. 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół  podstawowych2, 
której wdrażarlie rozpoczęto od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, 
że jedną  z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia 
ogólnego w Szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne 
posługiwanie -się  technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie 
uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów 
do świadomegio i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania 
z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej 
analizy informacji, bezpiecznego poruszania się  w przestrzeni ćyfrowej, w tym 
nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji 
z innymi użytkownikami sieci. Zapis ten przekłada się  na szcegółowe treści 
nauczania poszczególnych zajęć  edukacyjnych. 

Podkreślenia wymaga, że realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego jest obligatoryjna dla wszystkich szkół  i placówek systemu oświaty. 

Ponadto, w podstawie programowej z informatyki na wszystkich etapach 
edukacji szkolnej określono jednakowe cele ogólne, wśród których znalazły się  
cele dotyczące 

rozwijania kOmpetencji społecznych, takich jak: komunikac a i współpraca 
w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział  w projektach zespołowych 
oraz zarządzanie projektami oraz, w szczególności, 

przestrzegana prawa i zasad bezpieczeństwa: respektowa!iia prywatności 
informacji i ochrony danych, praw własności intelekt9alnej, etykiety 
w komunikacji i norm współżycia społecznego, oceny zagrożeń  związanych 
z technologią  i ch uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i nnych. 

2  Załącznik nr 2 do rozporządzenia 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. poz. 356) 
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Rozszerzenie zapisu ustępującej podstawy dotyczącego bezpieczeństwa, 
o przestrzeganie prawa jest nowością  wśród treści celów ogólnych. 
Podkreślono, że respektowanie prywatności informacji, ochrona danych i praw 
własności intelektualnej obok bezpiecznego poruszania się  w cyberprzestrzeni 
to bardzo ważny aspekt prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społecznego 
ucznia. 

Od 1 września 2018 r. rozpocznie funkcjonowanie Ogólnopolska Sieć  
Edukacyjna3  (OSE). Jest to działanie Ministra Cyfryzacji we współpracy 
z Ministrem Edukacji Narodowej. OSE będzie wirtualną, publiczną  siecią  
telekomunikacyjną, opartą  na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już  
istniejącej, jak również  powstałej w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji 
komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej 
dla celów OSE przez jej operatora). Sieć  ta będzie operowana przez podmiot, 
który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie, oraz 
w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym: 

usługi dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz 
z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz 

dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych. 

Wdrożenie OSE pozwoli na m.in.: zabezpieczenie użytkowników przed 
zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie, w sposób i w skali 
niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych 
działających wyłącznie na zasadach rynkowych. Jak też  zapewni wsparcie 
jednostek systemu oświaty w procesie kształcenia kompetencji i umiejętności 
cyfrowych oraz w budowaniu świadomości w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń  elektronicznych. 

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2016/2017 było rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci 
i młodzieży w szkołach i placówkach. W roku szkolnym 2017/2018 działania te 
kontynuowane są  w ramach dwóch kierunków: 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 
oraz 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznych. 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa stanowią  w danym roku 
szkolnym podstawę  do planowania przez organy nadzoru działań  w ramach 

3  ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184). 
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nadzoru pedagogicznego, a przez placówki doskonalenia nauczycieli form 
i treści doskonalenia. 

W ramach kierunku: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie 
z mediów społecznych, Minister Edukacji Narodowej zaplanował  również  
przygotowanie i udostępnienie poradników dla nauczycieli dotyczących 
realizacji treści nowej podstawy programowej zajęć  nformatycznych 
i informatyki, w tym w zakresie bezpiecznego poruszania się  w przestrzeni 
cyfrowej: 

„Bezpieczne
] 

funkcjonowanie w mediach społecznościowy h" - bezpłatny 
materiał  edukacyjny oraz szkolenie pozwoli na przygotowanie uczestników do 
wspierania nauczycieli w zakresie wykorzystywania mediów społecznościowych 
w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz kształtowania u uczniów 
kompetencji odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznociowych. 

„Cyfrowe pórtfolio - bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach" - kurs 
e-learn i ng owy umożliwi kształtowanie postaw poprzez podnoszenie 
kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów, w tym 

ł  kształtowanie postaw i wychowanie do wartości oraz kształtowanie postaw 
etycznych i promowanie wartości w komunikacji i w mediach. 

opracowanie ramowego programu szkolenia dla nauczycieli 
odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpiecznego poruszania się  w 
przestrzeni cyfrowej w szkołach (bezpłatna publikacja), co przygotuje 
pracowników ciśrodków doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń  
nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w ww. zakresie. 

Opracowaniem materiałów zajmie się  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), 
co zostało uwzględnione w planie pracy ORF na 2018 r. 

Od roku szkolnego 2017/2018 program wychowawczy i program profilaktyki 
zostały połączone w jeden dokument szkolny, opracowywany,  i akceptowany 
przez rodziców, uczniów i nauczycieli4. Program wychowawco-profilaktyczny 
musi uwzględniać  wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb 
wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych dane' społeczności 
szkolnej. Jeżeli w środowisku szkolnym zostaną  zdiagnozowane problemy 
związane z szeroko rozumianą  przemocą  online, program ten powinien 
zawierać  treści i prowadzić  do realizacji działań  w zapobieganiu cyberprzemocy 
wśród uczniów. 

4  art. 26 ustawy Prawo oświatowe. 
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Wsparciem dla szkół  w realizacji zadań  wychowawczo-profilaktycznych jest 
także Rządowy program „Bezpieczna+". Działania podejmowane w ramach 
programu odnoszą  się  między innymi do profilaktyki zagrożeń  wynikających 
z korzystania przez uczniów z cyberprzestrzeni. 

W ramach programu opracowano dokument pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia 
i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego 
i cyfrowego uczniów. Materiał  ten został  zamieszczony na stronie internetowej 
dedykowanej bezpieczeństwu: https://bezplecznaszkola.men.gov.p1/.  
Dokument został  przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli 
i rodziców stanowi kompendium wiedzy w formie praktycznego poradnika. Jest 
to zbiór rekomendacji dotyczących działań  profilaktycznych związanych 
z ryzykiem wystąpienia zagrożeń  bezpieczeństwa w szkole lub placówce, ze 
wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Dokument ten 
w sposób wyraźny definiuje sytuacje, w których dyrektor szkoły ma obowiązek 
przekazać  Poliqi informacje dotyczące zaistniałej sytuacji kryzysowej. Przyjęte 
wytyczne mają  na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą  
a organami Policji, również  w sprawach dotyczących cyberprzemocy. 

W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie kontynuowało realizację  
zadań  związanych z programem Bezpieczna-ł-, w tym zadań  publicznych 
zleconych: 

1) Fundacji Nowoczesna Polska, która realizuje projekt: Cybernauci — 
kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań  w sieci. 

Celem strategicznym zadania jest podniesienie świadomości i kompetencji 
w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu (w tym zagrożeń  płynących 
z wykorzystywania tego medium i metodach postępowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, przeciwdziałania cyberprzemocy, przeciwdziałania 
uzależnieniom od gier komputerowych, internetu i hazardu w sieci, 
kształtowania prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w sieci) wśród 
dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, rodziców i opiekunów. 
Przewidywane efekty: diagnoza wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego 
korzystania z internetu oraz TIK, stworzenie katalogu istniejących materiałów 
edukacyjnych z .zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania 
z TIK, przygotowanie narzędzia katalogującego, - program szkoleń, szkolenia 
trenerskie, warsztaty w szkołach, materiały edukacyjne, konkurs dla szkół, 
prace informatyczne. 
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2) Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie", które realizuje projekt: Poprawa 
kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie 
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania 
na zagrożenia. 

Celem zadania jest podniesienie poziomu świadomości uczn ów, nauczycieli 
i rodziców nt. cyberzagrożeń  oraz sposobów przeciwdziałania i reagowania 
w sytuacjach ich wystąpienia (w tym korzystania ze wsparcia), poszerzenie 
kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym: 

podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycie i i rodziców 
w obszarach dotyczących cyberbezpieczeństwa, 
zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ich praw i obowiązków oraz 
wiedzy nt. edukacji prawnej i możliwości uzyskania pomocy 
w trudnych Sytuacjach w obszarze cyberbezpieczeństwa, 
wypracowanie stałych modeli współpracy szkół  z rodzicami służących 
skuteczności realizacji działań  wychowawczych, rofilaktycznych 
i wychowawczych, 
poprawa jakości edukacji w zakresie bezpiecznego funkcjonowania 
w cyberprzestrzeni poprzez przygotowanie i udostępnienie materiałów 
edukacyjnyćh. 

Przewidywane efekty: warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
konferencje d a uczniów, nauczycieli i rodziców, organizacja i udział  
w Szkolnych Dniach Bezpieczeństwa Cyfrowego, przygotowanie Szkolnych 
Mentorów Cyberbezpieczeństvva, przygotowanie edukatorów, którzy ukończą  
wyspecjalizowane szkolenia dotyczące prowadzenia warszta ów w szkołach 
z zakresu cyberzagrożeń. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie kontynuowało aktualizację  strony 
internetowej dedykowanej bezpieczeństwu5  oraz będzie ud stępniać  ORE 
I Kuratorom Oświaty informacje oraz produkty wytworzone w rakcie realizacji 
zadań  związanych z bezpieczeństwem, w tym z cyberprzemocą. Ministerstwo.  
Edukacji Narodowej planuje także w 2018 r. robocze spotkania Ministerstwem 
Cyfryzacji. 

Z Ra-u, 
Z upoważnie a 

MINISTRA EDUI4ACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć  

Podsekretarz Stanu 
5  Dostępnej pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.p1/.  
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