Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2015/2016 dyrektora szkoły z dnia 13 października 2015 r.

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA LUB
PRACOWNIKA SZKOŁY, KTÓRY ZAUWAŻA, ŻE UCZEŃ JEST SPRAWCĄ
CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC
UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO LUB
PRZESTĘPSTWA
w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz. U. poz. 1249).
I.

Cel procedury:
Określenie sposobu postępowania w przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły
zauważa, że uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa oraz określenie
sposobu postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego lub
przestępstwa.

II.

Adresat procedury:
Nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrektor szkoły.

III.

Przebieg procedury:

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i
pedagoga/ psychologa szkolnego o podejrzeniu zaistnienia przestępstwa lub
popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
2. Dyrektor szkoły lub pedagog/ psycholog szkolny wspólnie z wychowawcą sprawcy i
wychowawcą ofiary czynu karalnego lub przestępstwa próbują ustalić okoliczności
czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Wskazana przez dyrektora szkoły osoba powiadamia rodziców ucznia – sprawcy i
ofiary.
4. Wskazana przez dyrektora szkoły osoba niezwłoczne powiadamia policję.
5. Dyrektor szkoły lub pedagog/ psycholog szkolny, o ile jest to konieczne i możliwe,
zatrzymuje do czasu przybycia policji sprawcę i ofiarę. Nie należy sprawcy
zatrzymywać siłą, ale w ramach swojego autorytetu spowodować by pozostał w
szkole.
6. Dyrektor szkoły lub pedagog/psycholog szkolny zabezpiecza ewentualne dowody lub
przedmioty pochodzące z przestępstwa lub czynu karalnego i przekazuje je policji.
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7. W przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy
społecznego zachowania, a zdarzenie, którego się dopuścił nosi cechy postępującej
demoralizacji, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny.
8. W przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, nauczyciel lub pielęgniarka szkolna
udziela uczniowi pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnia jej udzielenie
poprzez wezwanie karetki pogotowia.
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