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Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

odpowiadając na wystąpienie ZSS.422.6.2017.AG uprzejmie informuję,  

że w związku z wynikami  kontroli NIK pn. Przeciwdziałania e-uzależnieniu 

dzieci i młodzieży (P/16/070) Minister Edukacji Narodowej podjął 

wielopłaszczyznowe działania, które swoim zasięgiem obejmują szkoły  

i placówki, w tym uczniów i wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.  

 

Mając na uwadze dynamicznie rozwijające się nowe technologie informatyczne 

i konieczność tworzenia warunków do bezpiecznego i odpowiedzialnego 

korzystania z Internetu i technologii sieciowych przez uczniów i wychowanków, 

w ustawie Prawo Oświatowe1 (art. 1 pkt. 21) zapisano wprost, 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. Jednym z takich zagrożeń jest 

nadmierne korzystanie z technologii informacyjnych, które może prowadzić do 

e-uzależnienia. 

W cytowanej ustawie zostało również przyjęte rozwiązanie, które daje radzie 

rodziców kompetencje do uchwalenia przygotowanego dla danej szkoły 

programu wychowawczo-profilaktycznego (art. 84 ust. 2 pkt. 1). Program ma 

uwzględniać uwarunkowania lokalne i specyfikę konkretnej szkoły oraz musi 

obejmować: 

 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

oraz 

                                            
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 59. 



 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 26 ustawy). 

 

Diagnozowanie potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców stanowi systematyczny 

monitoring różnorodnych oczekiwań i zagrożeń, które poprzez podejmowanie 

działań uprzedzających lub interwencyjnych powinny zostać zaspokajane  

i niwelowane. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad 

nauczycielami, a także sprawuje opiekę nad uczniami i ma obowiązek zapewnić 

im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działania prozdrowotne. 

Przyjęte rozwiązania mają na celu zaakcentowanie zintegrowanego charakteru 

oddziaływań kształtujących postawy i zachowania dzieci i młodzieży,  

z podkreśleniem nadrzędnej roli celów wychowawczych, ukonkretnianych  

w programach wychowawczo-profilaktycznych. 

 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która 

zacznie obowiązywać 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 ma obowiązek przygotowania 

uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych.  Jej obowiązkiem jest również wyposażenie 

uczniów w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych 

zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, ale także 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  

i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi 

użytkownikami sieci.  

 

Ponadto, w ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu 

programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 

do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu 

edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań dla nauczycieli, pomagających 

im przygotować się do realizacji tego zadania. Organizowane są liczne 

szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowywane są materiały informacyjne  

i szkoleniowe. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach 

pozwoli również na sprawniejsze reagowanie w przypadkach 



 

zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez 

uczniów i wychowanków. 

 

Poza zmianami legislacyjnymi mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów i wychowanków i przeciwdziałanie nadużywania przez nich mediów 

elektronicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej - wypełniając wnioski NIK - 

podjęło współpracę z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura 

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w celu omówienia współpracy 

dotyczącej działań wspierających szkoły i placówki, w tym nauczycieli, uczniów  

i ich rodziców w tej problematyce. 

Zakres obecnie prowadzonych rozmów i uzgodnień obejmuje merytoryczne 

przygotowanie zadań skierowanych do uczniów i wychowanków, ich rodziców, 

wychowawców i nauczycieli w zakresie podniesienia ich kompetencji  

w problematyce nadużywania mediów elektronicznych. Zadania te zostaną 

włączone do konkursu ogłaszanego przez Ministra Zdrowia w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia, w części dotyczącej Programu 

Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Ogłoszenie konkursów 

zostało zaplanowane na przełomie lutego/marca bieżącego roku. 

 

Uwzględniając potrzebę monitorowania zjawiska nadużywania mediów 

elektronicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej do ankiety dotyczącej 

realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w szkołach  

i placówkach włączyło pytania dotyczące tej problematyki. Wyniki ankiety 

pozwolą uzyskać informacje, czy dyrektorzy szkoły: rozpoznali skalę tego 

zjawiska wśród uczniów; umożliwili nauczycielom i wychowawcom nabycie 

kompetencji niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania  

e-uzależnienia; przekazują uczniom i ich rodzicom wiedzę na temat zagrożeń 

związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów elektronicznych oraz czy 

szkoła lub placówka korzysta z materiałów dotyczących wychowania, 

profilaktyki i promocji zdrowia przygotowanych na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Badanie ankietowe realizowane jest w szkołach w pierwszym kwartale roku  

i zbiera wyniki za poprzedni rok kalendarzowy. Ankieta ma również charakter 

informacyjno - edukacyjny, gdyż zawarte w niej pytania i komentarze wskazują 

na skuteczne rozwiązania profilaktyczne ważne w działalności szkoły lub 

placówki. 

 

Mając na względzie fakt, że w większości polscy uczniowie korzystają  

z komputera poza szkołą, a w szczególności w domu, jak już powyżej 

wskazano, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju 



 

Edukacji przygotował liczne działania skierowane do nauczycieli i rodziców 

uczniów, które obejmują, m.in.: 

 

1) szkolenie pn. „Bezpieczni w szkole, bezpieczni w życiu - jak zadbać  

o bezpieczeństwo młodych użytkowników sieci. Program liderski” 

zorganizowane we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią 

Komputerową. Celem szkolenia było przygotowanie liderów  

do prowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu zagrożeń 

związanych z Internetem i nowymi technologiami komunikacyjnymi oraz 

zwiększenie kompetencji nauczycieli i szkolnych specjalistów w zakresie 

bezpieczeństwa uczniów w Internecie oraz sposobów reagowania  

w sytuacjach zagrożenia. 

2) upowszechnianie programu pn.: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

zwiększającego kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli. 

Program ten jest  ukierunkowany w szczególności na budowanie silnej 

więzi między rodzicami i wychowawcami a dziećmi – najważniejszego 

czynnika chroniącego przed zachowaniami problemowymi. W części  

III programu pn. „Nastolatek” uwzględniono tematykę wprowadzania 

zdrowej dyscypliny, właściwego reagowania na ryzykowne zachowania 

dziecka, w tym bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 

 

3) opracowanie i wydanie broszury pt. „Dzieci w świecie gier 

komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców”, której celem jest 

zapoznanie z różnego rodzaju grami komputerowymi oraz zagrożeniami, 

na jakie narażone są dzieci w przestrzeni wirtualnej. Znajdują się w niej 

również wskazówki jak właściwie dobierać gry oraz jak sprawić,  

by korzystanie z nowych technologii było bezpieczne dla najmłodszych 

użytkowników komputera i Internetu. 

 

4) szkolenie e-learningowe pt. „Cyfrowe portfolio - bezpieczeństwo  

w komunikacji w mediach”, którego celem jest podnoszenie kompetencji 

w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów, w tym kształtowanie 

postaw i wychowanie do wartości, kształtowanie postaw etycznych i 

promowanie wartości w komunikacji i w mediach. 

 

5) szkolenie z zakresu problematyki „e-uzależnień” oraz innych uzależnień 

behawioralnych, którego celem będzie przygotowanie sieci liderów 

wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z tego obszaru. 

Szkolenie adresowane jest do specjalistów z poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. 



 

 

W uzupełnieniu dodam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzając 

rozwiązania legislacyjne i podejmując działania wspierające w zakresie 

przeciwdziałania e-uzależnieniom ma na celu poszanowanie autonomii szkół  

i placówek oświatowych oraz decyzji rodziców na podejmowane działania 

wychowawczo-profilaktyczne wobec ich dzieci. 

 

 

  Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Teresa Wargocka 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


