Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 12/2010

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA
UCZNIA ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ
I PRZESTĘPCZOŚCIĄ
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego
i podejmowania stosownych działań profilaktycznych, wychowawczych, a w przypadkach
uczniów niedostosowanych – działań resocjalizacyjnych.
Do podejmowania działań interwencyjnych przez szkołę w sytuacjach kryzysowych
zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.
§9 rozporządzenia stanowi: „Szkoła i placówki podejmują działania interwencyjne polegające
na powiadamianiu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci
i młodzież używają, posiadają lub rozpowszechniają środki, o których mowa w § 1
cytowanego rozporządzenia”.
§10 rozporządzenia zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania strategii działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem. W sytuacjach szczególnych zagrożeń np. związanych ze
środkami odurzającymi, psychotropowymi nauczyciele zobligowani są do procedury
postępowania w sytuacjach szczególnych z uwzględnieniem zadań osób podejmujących
interwencję.

§1
Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia ucznia zagrożonego
demoralizacją.
Procedura ta dotyczy przypadku, gdy uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji ( naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnianie czynu
zabronionego, systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych)
1. Wychowawca klasy informuje o zaistniałym fakcie pedagoga i dyrekcję szkoły.
2. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców, prawnych opiekunów ucznia i informuje ich
o problemach wynikających z zachowania ucznia.
3. W obecności ucznia i rodziców pedagog szkolny przeprowadza rozmowę wychowawczą,
zobowiązuje do poprawnego zachowania a rodziców do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem.

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców do współpracy ze szkołą i
brakiem poprawy w zachowaniu ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej
sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).

§2
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.

Przez pojęcie „ścigane z urzędu” – należy rozumieć sytuację, w której oskarżyciel publiczny
lub organ policji po otrzymaniu wiadomości o popełnieniu przestępstwa wszczyna
postępowanie karne z własnej inicjatywy, niezależnie od woli pokrzywdzonego, a nawet
wbrew jego woli.
Kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu:
 udział w bójce lub pobiciu – bójka,
 doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się
innej czynności seksualnej,
 znęcanie się,
 naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza,
 nie zawiadomienie o przestępstwie,
 wywieranie wpływu na świadka, biegłego lub tłumacza,
 podrabianie dokumentów,
 kradzież,
 kradzież z włamaniem,
 rozbój,
 kradzież rozbójnicza,
 wymuszenie rozbójnicze,
 przywłaszczenie,
 oszustwo.
1. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny przyjmuje do wiadomości informację o przestępstwie
(wykroczeniu), zapewnia dyskrecję przekazującemu informację, wysłuchuje go bez
świadków. Odnotowuje godzinę zgłoszenia oraz pyta o przyczynę ewentualnej zwłoki w
podaniu tej informacji.
2. Zapewnia, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.
3. Bez zbędnej zwłoki sprawdza w dostępny sposób wiarygodność informacji:
3.1 Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków
uwiarygodnia informację.
3.2 Sprawdza czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie
zajęć jego uczestników.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

3.3 W rozmowie z pokrzywdzonym ustala liczbę sprawców i ich dane personalne.
3.4 Nie nagłaśnia zdarzenia.
W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne
i możliwe, zatrzymuje do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów).
4.1 W przypadku zakończenia zajęć, o fakcie zatrzymania bezwzględnie powiadamia
rodziców lub opiekunów prawnych. Do chwili przybycia policji sprawca czynu
pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego, w oddzielnym pomieszczeniu.
4.2 Jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości umieszcza ich w oddzielnych
pomieszczeniach.
4.3 Ofiarę odizolowuje od sprawców.
Udziela wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym w zdarzeniu, jeśli sytuacja
tego wymaga.
W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do
popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć:
6.1 Pozostawić w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed przemieszczaniem,
zniszczeniem, nakrywając je czymś i pilnując.
6.2 Zapewnić, by przedmioty te nie były dotykane, a gdy istnieje potrzeba ich
przemieszczenia, starać się chwytać je w jednym miejscu i zapamiętać miejsce
uchwycenia.
Odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia.
Powiadomić o zdarzeniu policję.
Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.

Zakazy:
Nie należy „na własną rękę” wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza konfrontować
uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania, itp.
Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

§3
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia przestępstwa ściganego
na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły.
Ściganie na wniosek pokrzywdzonego to wszczęcie postępowania przez policję uzależnione
od woli pokrzywdzonego. W przypadku tych kategorii przestępstw pokrzywdzony składa
wniosek do protokołu, a po jego złożeniu przestępstwo ścigane jest tak, jak z urzędu.
Wycofanie przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie jest bezskuteczne.
W przypadku ucznia – małoletniego wniosek składa przedstawiciel ustawowy tj. rodzic
albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Wniosek o ściganie karne może złożyć pokrzywdzony, który musi być pełnoletni, tj. mieć
ukończone 18 lat. W przeciwnym razie w jego imieniu wystąpić może przedstawiciel
ustawowy.
Kategorie przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego:
 zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy,
 groźby karalne,
 zgwałcenie.
1. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny przyjmuje do wiadomości informację o przestępstwie
(wykroczeniu) , zapewnia dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go
bez świadków.
2. Odnotowuje godzinę zgłoszenia oraz pyta o przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej
informacji.
3. Zapewnia w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.ch jego
uczestników.
4. Bez zbędnej zwłoki sprawdza w dostępny sposób wiarygodność informacji, w tym:
4.1 Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków
uwiarygodnia informację.
4.2 Sprawdza, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie
zajęć szkolnych jego uczestników.
4.3 Nie nagłaśnia zdarzenia.
5. Powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka pokrzywdzonego, relacjonuje
zdarzenie i uzgadnia z nimi, czy będą chcieli zgłosić sprawę policji.
6. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy ich
poinformować, jakie środki podejmie szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia.
Środki, jakie należy przedsięwziąć to:
W ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia środki
przewidziane regulaminem szkolnym.
W przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy
społecznego zachowania, a zdarzenie którego się dopuścił nosi cechy postępującej
demoralizacji, szkoła powinna sporządzić na tą okoliczność wystąpienie do sądu rodzinnego
lub policji.

§4
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na trenie szkoły
przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

Istotą trybu ścigania z oskarżenia prywatnego jest to, że pokrzywdzony może wnieść skargę
bezpośrednio do sądu.
Pokrzywdzony może też skorzystać z pomocy policji, która na jego żądanie przyjmie skargę i
w razie potrzeby zabezpieczy dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu.
W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego stosuje się procedury
postępowania
obowiązujące przy przestępstwach
ściganych
na wniosek
pokrzywdzonego.
Szkoła niezależnie od woli pokrzywdzonego sporządza pisemne wystąpienie do Sądu
rodzinnego w sprawie ucznia- nieletniego sprawcy czynu, który swoim zachowaniem
wykazuje symptomy demoralizacji.
Przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego:





naruszenie nietykalności cielesnej,
zniesławienie,
zwykłe i lekkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
zniewaga.

§5
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia
będącego pod wpływem alkoholu.
1. Dyrektor szkoły, pedagog odizolowuje ucznia od klasy pamiętając, aby nie zostawić go
samego.
2. W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swojego
życia lub zdrowia innych osób wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i
udzielania pomocy medycznej.
3. Powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły.
4. Ustala źródło pochodzenia alkoholu.
5. Ustala świadków mających związek ze zdarzeniem.
6. Powiadamia policję w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie nieletniego i zaistniała
sytuacja dają powody do interwencji policji. O zaistniałym fakcie powiadamia rodziców.
7. W porozumieniu z policjantem - specjalistą ds. nieletnich ustala sposób załatwienia
sprawy

§6
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia,
którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego.
1. Dyrektor szkoły, pedagog odizolowuje ucznia od klasy pamiętając, aby nie zostawić go
samego.

2. Powiadamia pogotowie ratunkowe w celu oceny wpływu danej substancji na organizm
ucznia
3. O zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia rodziców, opiekunów prawnych i
zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły.
4. Zawiadamia policję w przypadku niemożności kontaktu z rodzicami lub ze względu na
zachowanie i stan zdrowia ucznia.
5. Z zachowaniem bezpieczeństwa zabezpiecza ewentualne komponenty, narzędzia i miejsce
zdarzenia.
6. Ustala świadków mających związek ze zdarzeniem.
7. W porozumieniu z policjantem - specjalistą ds. nieletnich ustala sposób załatwienia
sprawy.
8. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą środków
narkotycznych niezwłocznie powiadamia o tym policję, bez nagłaśniania tego w
środowisku szkolnym.

§7
Procedura postępowania wobec ucznia niespełniającego
obowiązku nauki.
Egzekucja obowiązku nauki następuje na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty
zgodnie z którymi:
Art. 20 ust. 1. Nie spełnianie obowiązku nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku
nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ust. 2. Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust.3,obowiązku nauki
należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć w celu przygotowania zawodowego.
1. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych
określa Szkolny Program Przeciwdziałania Wagarom.
2. Obowiązkiem wychowawcy oraz pozostałych nauczycieli jest monitorowanie obecności
uczniów na zajęciach. Tabela w dzienniku lekcyjnym, zawierająca wykaz nieobecności
jest podstawą do uruchomienia procedur. Za jej bieżące terminowe wypełnianie
odpowiada wychowawca klasy.
3. Jeżeli frekwencja ucznia budzi zastrzeżenia, wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi
szkolnemu. W stosunku do ucznia z wysoką absencją podejmowane są działania służące
diagnozie przyczyn jego nieobecności oraz środki zaradcze służące wyeliminowaniu
problemów. Uczeń otaczany jest również indywidualną opieką ze strony szkoły.
4. W razie stwierdzenia nierealizowania przez ucznia obowiązku nauki pedagog szkolny
informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji o nie realizowaniu obowiązku nauki, kieruje
do rodziców ( opiekunów prawnych ) ucznia upomnienie, zobowiązujące do podjęcia
wymienionego obowiązku w terminie siedmiu dni od daty doręczenia upomnienia.
Upomnienie zostaje wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które stanowi
dowód doręczenia upomnienia. Pismo sporządza się w dwóch egzemplarzach.

6. Jeżeli po upływie siedmiu dni od doręczenia upomnienia uczeń nie podejmuje nauki,
dyrektor szkoły występuje do organu egzekucyjnego – Prezydenta Miasta Piły z
wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz postanowieniem o nałożeniu grzywny w celu
przymuszenia.
7. Ponadto dyrektor powiadamia Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o
zagrożeniu demoralizacją.
8. Z uczeniem pełnoletnim, nie uczęszczającym na zajęcia lekcyjne, w obecności
wychowawcy i pedagoga zostaje podpisany kontrakt zobowiązujący go do regularnego
uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych ( jeżeli istnieje taka możliwość wskazana jest
obecność rodzica )
9. W przypadku złamania kontraktu ucznia pełnoletniego obowiązują konsekwencje zawarte
w Statucie szkoły.

