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Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Bursy nr 6 

z dnia 21.07.2020r. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII  

PRZEZ WYCHOWANKA W BURSIE NR 6  

 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego                              

i emocjonalnego wychowanków, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego                                        

z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym na terenie bursy. 

2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procedurą: dyrektor bursy,  wychowawca grupy, 

psycholog placówki lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII               

W BURSIE PRZEZ WYCHOWANKA 

1. W przypadku otrzymania przez wychowawcę, rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę 

informacji o rozpowszechnianiu przez wychowanka pornografii w internecie lub na terenie bursy, 

należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora placówki oraz administratora sieci o zaistniałym 

zdarzeniu. 

2. Wychowawca grupy wraz z psychologiem przeprowadzają z wychowankiem rozmowę 

wyjaśniającą oraz sporządzają notatkę służbową. 

3. W przypadku, gdy wychowanek przekazuje informacje o osobach, które pokazywały materiały 

pornograficzne, konieczne jest zapewnienie jego anonimowości w celu uniknięcia działań 

odwetowych (przemocy) ze strony sprawców zdarzenia. 

4. Dyrektor wzywa do bursy rodziców/opiekunów prawnych wychowanka rozpowszechniającego 

materiały pornograficzne. 

5. Dyrektor w obecności wychowawcy grupy lub psychologa placówki przeprowadza rozmowę 

na temat zdarzenia z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka będącego sprawcą 

rozpowszechniania na terenie bursy materiałów pornograficznych i podejmuje działania 

zapobiegawcze. 

6. Wychowawcy, dyrektor i psycholog placówki podejmują działania profilaktyczne wśród 

wychowanków w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów                          

o charakterze pornograficznym oraz wskazują możliwe konsekwencje tego typu działań. 
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ROZDZIAŁ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Traci moc wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Bursy nr 13/2018 z dnia 13.09.2018r. 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii 

przez wychowanka w Bursie nr 6, której zapisy uwzględniono w niniejszej procedurze.   

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii 

przez wychowanka w Bursie nr 6, została wprowadzona Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora 

Bursy z dnia 21.07.2020r. 

 


