PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ
W DOBCZYCACH – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.
z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z /
2. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w
sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z późn. zm./
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. /Dz.
U. Nr 26, poz. 226/.
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
I. Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na możliwość popełnienia przez ucznia
czynu karalnego lub przestępstwa:
1. Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży.
2. Uświadamianie uczniów z konsekwencjami karnymi niewłaściwego zachowaniaprelekcja, spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej.
3. Indywidualna praca z uczniem przejawiającym skłonności do działań karalnych.
4. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów, zwrócenie uwagi na możliwość
demoralizacji.
5. Zapoznanie z procedurą uczniów oraz rodziców i opiekunów.
II. Postępowanie wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem powyższego działania ucznia, jest
zobowiązany do:
1. Doprowadzenia sprawcy, jeżeli przebywa na terenie szkoły, pod opiekę pedagoga,
psychologa, wicedyrektora lub dyrektora szkoły (powiadomienie o incydencie).
2. Zabezpieczenia ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa.
3. Współpracy z wychowawcą klasy w ustaleniu okoliczności czynu i ewentualnych
świadków zdarzenia.
Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
1. Powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych sprawcy.
2. Ustalenia okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Sporządzenia notatki służbowej, przechowywania dokumentacji zdarzenia w teczce
wychowawcy.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
1. 1.Niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna
(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość
nie jest nikomu znana.
2. Nadzoru przebiegu dochodzenia na terenie szkoły.

III. Działania naprawcze:
1. Po wystąpieniu zdarzenia, jeżeli jest to możliwe, Zespół Kryzysowy określa sposób
postępowania.

