STREFA NAUCZYCIELA
Szkoła jest miejscem, gdzie występują nieomal wszystkie nurtujące dzieci i młodzież, co za tym
idzie ich opiekunów, problemy i związane z tym zagrożenia.
Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania i podejmowania
stosownych działań. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora na zaistniałe sytuacje
zagrożenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą
w istotnym
stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Zaproponowane poniżej procedury, jasno określają
obszary działania dla placówek oświatowych, wskazując na miejsce Policji
w realizacji tych
procedur. Nie każde zdarzenie związane z agresją i przemocą rówieśniczą na terenie szkoły musi
być jednoznaczne z poinformowaniem o tym Policji.

Podstawy prawne – obowiązujące przepisy
W art. 4 § 1. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich sprecyzowano , że „każdy, kto
stwierdził istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego,
w
szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego,
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu,
włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek odpowiedniego
przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna
nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu.”
§ 2. „ Każdy, kto dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego,
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”
§ 3. „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu,
są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwzięć
czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia
czynu”.
Art.304. kpk (społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie)
§1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
§2. Instytucje Państwowe i Samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu
powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
(Przez pojęcie „ścigane z urzędu” należy rozumieć sytuację, w której oskarżyciel publiczny lub
organ Policji po otrzymaniu wiadomości o popełnieniu czynu karalnego wszczyna postępowanie
niezależnie od woli pokrzywdzonego, a nawet wbrew jego woli.
Niektóre kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego (w przypadku nieletnich – czynów karalnych)

ścigane z urzędu: wymuszenia rozbójnicze, rozboje, kradzieże rozbójnicze,
kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, rozpijanie małoletniego (dostarczanie alkoholu,
ułatwianie spożycia, nakłanianie do spożycia), posiadanie, udzielanie, nielegalny obrót i nakłanianie
do używania narkotyków, posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów stanowiących
zagrożenie i mogących służyć do przestępstwa, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza
publicznego.

Algorytm postępowania pedagoga szkolnego w sytuacji ujawnienia
ucznia zagrożonego demoralizacją :
Procedura w przypadku, gdy uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków
w celu wprowadzenia 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) nauczyciel powinien podjąć następujące czynności:
Poinformować o zaistniałym fakcie dyrekcję szkoły.
Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców, opiekunów prawnych i informuje ich o problemach
wynikających z zachowania ucznia.
W obecności ucznia i rodziców pedagog szkolny przeprowadza rozmowę wychowawczą,
zobowiązuje ucznia do poprawnego zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem.
W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców do współpracy ze szkołą na rzecz ich
dziecka i brakiem poprawy w zachowaniu ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej
sytuacji sąd rodzinny lub Policję.

Algorytm postępowania pedagoga szkolnego w sytuacji ujawnienia
nieletniego popełniającego czyn karalny :
W każdym przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego, który nie ukończył 17 lat
należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia,
który ukończył lat 17 prokuratora lub policję.
Czyn karalny- czyn zabroniony przez ustawę jako :
a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
b) wykroczenie określone w art. : 51, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 kodeksu
wykroczeń.
Postępowanie:
niezwłoczne powiadomienie dyrekcji szkoły
bezwzględne powiadomienie rodzica ucznia- sprawcy,
ucznia-pokrzywdzonego
ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia
przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły do czasu
przybycia Policji
w razie potrzeby udzielić wsparcia psychologa osobie pokrzywdzonej
w zdarzeniu
niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (np. rozbój,

uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły
i jego tożsamość nie jest nikomu
znana
zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów i przekazanie ich policji, zabezpieczenie
miejsca zdarzenia

ZAKAZY:
Nie należy „na własną rękę” wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza konfrontować
uczestników zdarzenia (sprawca-pokrzywdzony).
Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

Algorytm postępowania nauczyciela, pedagoga szkolnego w sytuacji
ujawnienia nieletniego ujawnionego pod wpływem alkoholu
bądź środka odurzającego:
niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły
odizolowanie ucznia od reszty klasy, pozostawienie pod opieką nauczyciela-wychowawcy
wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia , ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej
zawiadamia rodziców, opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze
szkoły.
dyrektor zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia
odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub
zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości
policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień
O tym fakcie zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny
jeżeli uczeń nie ukończył 18 roku życia.
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