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Procedury postępowania

w przJpigkach: udziału uczniów w bójce lub pobiciu, znęcania się,

podrabiania dokumentów, kradzieży, rozboju, przywłaszczenia, oszustwa.

Z uwagi na fa.Ić, iż w/w zachowaia zalicza się do kategońi przestąlstw ściganycb

z urzędu postępowaniu ńnno nadać się tryb natychmia§towy z zachowanięm na§tępujących

hoków:

1. Każdy nauczyciel lub irmy pracownik szkoły, który jest śWiadkięm ww zdarzeń lub

przyjmuje informację o zaistnieniu tŃiej syfuacji winien niezwłoczlie odnotovaó

goózjlĘ zdaxząńa, ustalić dane personalrre uczrria, którego pToblem dotyczy oraz

ewenrualnych śviadków zdarzenia.

2. Niezwłocznie poinformować o zdarzeniu dlT elcora szkoĘ lub pedagoga szkolnego.

3. Dyrektor lub peda€og szkolrry w prąpadku pobicia ustalają cą potrzebna jeś pomoc

lekarska i w razie poltzfby wzlwają pogotowie lub dosĘnym śIodkiem tranĘortu

zawożą ucznia do ośrodka zdrowia w Dżałosz}łfe.

4. Bezrłłocznie sprawdzająw dosĘrny sposób wiarygodność informacji:

- Toalowa ze spmwcaoli zdałzeńą

- roanowa z pos^odowan}łni.

- rozrrowa ze śńadkami.

5. W prz}Tadl:u bratlr wąĘliwości, co do falću zaistnienia zdarzenia poinformować

Policję i zatrzymac do czasujej przybycia ofiarę przęstęp§twa ijego §prawcę(ów),

6. Powiadomić rodziów o zdarzeniu I fakcie zatrzymafuia vcŻlj.iów. Ieżnli zAałzeńe

miało miejsoe w trakcie zajęć szkolnych z powiadomieniem na]eżT zeżekAć do

przyjazdu Policji. Sprawcy cąmu nię naleźy zaarylr\1rwać ,,na siłę", ale w ramach

$vojego autorrtefu spowodować, by pod opieką pedagoga szkolnego lub innego

nauczyciela wyznaozonęgo ptzez dytelłota §prawca pozostał w oddzielnym

pomieszczeniu do chwili przybycia Policji.

7. Jeżeli spraifówjest kilku umieścić ich w oddzielnych pomieszczeńach.

8. ofiarę nalezy odizolowŃ od sprawców.

9. Udzielić wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonlrrn w zdarzeniu.

l0. Zńezpleczyć rzwnl pochodząoę z prze§tępstwa lub shrżące do ich popeloieńa.

11. Wykonać ewentualne cąrnrrości zlecole przez przyjmultpego zgłoszenie policjarrta.

12. Pamiętać aby ,ła własną rękę" nie wyjaśniać pzebiegl zdalz,eńą a zwłaszcza

konfrontować uczestników, d€yć do poiednania,

l3. Nie wolno przeszukiwać teczek, toreb, kieszeni.



UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce klrralnejest:
o posiadanie każdej ilości środków odurzających 1ub substancji psycholropowych;

. wplowadzanie do obrctu środków odurzających;

l udziclanie inocj osobie, ułatwjanie lub umoż]iwianie ich użycia olaz nakłanianic

do użycia;

. wytwarzanic i przetwarzanie środków ()durzających,

Każde z wymienionych Zachowań jest cżynem karalnym w rozumieniu prżepisów

ustawy o postępowaniu w sprawach nielctnich, jcśli sprawcą jest ucżeń, który ukończył
13 lat, a nie ukończył 17lat.

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś Z wynienionych czynów popełni

uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanic przepisy trstłwy z dnia
ó czcrwca 1997 L - Kodcks postępowania karnego-
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