PROCEDU RY POSTĘPOWAN IA

w sytuacjach zagrożenia uczniów
przestępczościąi demo ralizacją
oraz w sytuacjach zagroże ń ze
szczególnym uwzględnieniem agresji
i przemocy występuiących na terenie

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w zawierciu

Procedury postęporvania naucą,cieli lv rł,l,padku uzyskania infornracji o spoĄ.rł,aniu
przez uczniórv alkoholu lub paleniu papierosórv (na terenie szkołv i poza nią)

1. Nauczyciel

przekazuje informację 1ł,l,chowalvcy klas,v.

2.

Wychorł,ar,r,ca o zaistniałym f'akcie irrformrrje pedagoga apedagog dy-rektora szkołl'.

3,

Wvcholvalvca. a w razie nieobecności rłyclror,r,arł,cy pedagog lub dyrektor. niezlvłocznie
\\izy\va do szkoły rodzicórł, (pra."vn5lch opiekurrór.v) ucznia

i

przekazuje im uzl'skane

infbrnlacje a fakt loz111o\Ę, z podpisenr rodzicórv (pra.,vnl,ch opiekunórł,) odnotou,r,ije

ii

dzieliniku lekc5jnl,ni.

\\ivchorł,arł,ca lub pedagog przeprorvadza loz1l1o\Ą,ę

z

rodzicatrri oraz ucznietl lł, ich

obecności. W przypadku potwierdzenia infolmacji zoborł,iązuje ucznia do zatlieclrallia
negatywnego postępolvania. rodzicórl, zaśbezwzględnre do szczególnego nadzoru nad
dzieckienr.

\\l toku interr,vencji profilakt_vcznĄ może zaplopol1o\\,ać rodziconr skierou,anie ucznia do
specjalistyczrrej placóll,ki i udział dziecka

\Ąl

proglalnie terapeutycz11),1x.

Jezeli interwencje podejnruje pedagog. r.łrychowarvca jest zoborviązan_v do zapoznania się
z podjętymi przez pedagoga dztŃanlalni i ścisłąrvspółpracą rł, dalszym postęporvaniu.
4.

JeZeli mitrro działań podjęt5lch przez rł1,,chorł,ałł,cęnalrłl,rł,ąjąiirforniacje. ze slluacja się
porł,tarza. pedagog. a w następnej kolejności d_vrektoli przeplowadza roznto1ł,ę z uczlliellr

i rodzicanri,
5.

Jeżelt rodzice odnlarviają współprac1, lub nie starviają się do szkoł1,. a

z rviarygodnych źródełnapłl.wają inforrnacje o plzejarł,ach denrorultzacji ich

tradal

dziecka.

dyrektor szkoły \^] porozulnierriu z pedagogiern piseir:rnie porł,iadanria o zaisttriałej sl'trracji
sąd rodzinn1, lub policję (specjalistę do spraw nieletnich).

6. Podobnie, gdy

szkoła ' rłykorzysta wsz\lstkie dostępne

jej środkioddział1'lvań

wycholvarł,czych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekirvan,vch rezultatórł,. d,vlektor

szkoły w porozumieniu z pedagogierrr powiadamia sa! rodzinny lub policję. Dalszy tok
postępowania 1ezy w konrpetencji tych instytucji,

Ą

Procedury Postępowania naucą,cieli

łr, ll1,padku, gdy., uczeń

znajduje się na terenie

szkoh pod łvpĘrł-emalkoholu lub narko§kórr,.

1. Nauczvciel

porł'iadanlia o srł,oich przypvszczeniach tłl,gfu611,ą1l,cę klasi i pedagoga.

2. Nauczv-ciel lub pedagog
bezPieczeństr,ł'a

odizolor.l..Lrje

ucznia od resztv k]asr,. ale

ze

u,zględórł,

nie pozostawia go samego (odprorvadza go do gabinetlt lrigienistki

szkolnej) - St\Ąlarza r.ł,arunki. rł-któryclr rrie będzie zaglozone jego zl,cie alli zdrorł.ie.

3. NauczYciel

iub Pedagog wzywa po111oc med,vczną rv celu strł,ierdzenia stanu tlzezrł,ości

lub o drrrzeni a, etł,entualnie udzi elenia ponroc1,.

4,

Pedagog zarł,iadamia

o b,m

fakcie

dvrektora szkołr, oraz rodzicórł, (prarrrrvch

opiekunórł,)" którl,ch zoborł,iązuje do niezllłocznego odebrarria dziecka

ze

szkołl,.

Przekazuje ucznia rodziconr. sporzalza o zaistniałej s},tu,acji notatkę. którą podpisują
opiekunow,ie.

5.

Gd1' rodzice.-(Prarł'ni opiekttnorvie) odmólvią odebrania dziecka ze szkoł1,. dl,rektor
szkoĄ, porł,iadatrria o tej sl.tuacji policję.

6-

DYrektor szkołl'zarviadamia policję" gdy rodzice uczntabędącego pod rłpł5,n,enl alkolrohr
odrrrarł,iają przl,jścia do szkoły, a uczeń

jest

agres1,\Ą,ny.

bądz srvoim zacłrorvanienr daje

por,ilód do zgorszenia a]bo zagraża zl,citi iub zdroi,viu inrr-vcil osob.

7.

.Tezeli Powtarzają

się przypadki. rv których uczeń

znajdr_rje

się na tel,eirię szkołr

Pod wPĄ'w-ern alkoholu lub narkotykórv. to dyrektor szkoł1, lna oborviązek niezrł,łoczneqo
por,viadonienia o tym policji iub sądu rodzinnego.

Procedury postępowania w wy,padku, gdy naucryciel znajduje na terenie szkoĘ
srrbstancj ę przypominaj ącą wygląd

1. NauczYciel zachowuje środki ostrozności,zabezpiecza

en narkotyk

substancj ęprzed dostępem do niej

osób niePowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem oraz próbuje ustalió (o ile to jest

mozliwę w zakresie działńpedagogicznych), do kogo należy znalezionasubstancja.

fu

ż, O zaistniał5'ln zdarzeniu niezn'łocznie powia,Jairria
d1,l,ektora szkoły. który rł,z.,,rva policje.'.
a

J.

Po

Prz.:'jeŹdzte

Policji dyrektor szkoły przekazuje funkcjonariuszom

zabezpieczo1-1a

substancj ę i inforrrracj e dot5,czące szczegółórr. zdarzęnla.

Procedury PostęPowania w wypadku podejrzeni a,że uczeńna terenie
szkoĘ posiada
substancj ę wyglądem przypominaj
ącą narkoĘk

1,

)

Naucz1,,cieI zawtadamia rłyclrolva\Ąlcę i pedagoga; zaśpedagog
dl,rektora szkoł1,.

DYrektor szkołY w obecnoŚci rłychor.varvcl, i / lub peda_eoga
ma pra\\,o żądac. ab\, uczeń
Przekazał mu tę substancję- pokazał zarł,artośćplecaka oraz kieszeni (lł,e u.łasnej

odzieŻY), er,r'entualnie

z

inne przedrrrioty budzące podejrzetiie, co do

zrł.iązku

Poszukiwaną substancją. Nauczyciel/rrychorł,awca,/peda_eog/dl,rektor nie lrla plawa
samodziehlie wYkonaó cąłrnościprzeszukania odziezl ani teczki
ucznia - jest

to

czynnoścwl4Ęcznie zastrzeżonadla policj i.

DYrektor szkołY WZvWa rodzicórv (prarł,nl,ch opiekunórł) do
niezrvłocznego zgłoszenia
się do szkoły.
4,

W PrzYPadkil gdY uczeń, nrimo

',ł'ezr,vania. odmau.ia przekazania substarrcji

i pokazania

zawańoŚci teczki. dYrektor \\Izywa policję" która rł, obecności
rodzicólł przeszukuje
TZecZY i odzięŻ nalezącą do ucznia oraz zabezpieczaznalezior-ią
substancję i zabiera ją

do

eksPertYzY, W PrzYPadku nieobecności rodziców,policja rłrykonuje
po\\)rzsze czl,ntlości
rv obeclrości di,lęk1o.a i pedagoga szkoły.
5,

Jezeli uczęń odda

dobror.ł'olnie posiacianą substancję. dvlektor.

po

odporr.iedrriln

zabezPieczeniu, zobowięany jest bezzwłocznie przekazacją
policji. Wcześrriejpedagog
ustala, w jaki sPosób i ocl kogo uczeń nabył substanc_ję.
Całę zdarzenie pedagog
dokurnentuje. sPorządzając dokładną notatkę z ltstaleli
v,raz ze srvoimi spostrzezerriarni
po konsultacjiznauczycielenr. który zgłosiłten fakt.

_

A
3

Procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń
przyniesie do szkoĘ alkohol (papierosy)

1. Nauczvciel

zabiera uczniorł'i alkohcll (papieros1,) i zabezpiec za go przedzniszczenienr,

2. Nauczvciel odizolowuje ucznia od irurl,cIr uczniórł,. przekazuje go poci
opiekę pedagoga.
Zarł,i adarni a

3,

r.ł,1

chorł,a\,vcę.

Pedagog zgłasza ten fakt dyrektororł,i szkoły. którv natl,clrrrriast wz\.wa lodzicórr.
(prarł,nvch opiekunorv) do szkoły i informuje ich o zaistniałej
sytuacji.

4,

Pedagog rozmalvia z ucznienr rł,obecnościd_vrekrora szkoły. r,wchorvarł,c_l,-i rodzicórł

-

ustala Pochodzenie alkoholrr (papierosólł). jego ilość.miejsce zakupu, erventuainie
nazr.viska osób. które uczestniczyĄ, rv zakupie.

5,

Pedagog sPorzalza protokół. który, podpisują rodzice (prarvni opiekunolvie) ucznia.
w protokole dokładnie opisuje zaistniałą s1,1uację v,Taz z ilościąi rodzajen alkoholu
(papi ero sór.v) rvni esione go na teren szkoł1,.

6, Podczas

rozfi}o\ła' dYrektor infornrtrje rodzicórł, (prarł.nl,ch opiekunórł,)
o konsekwencjach czyllu.

7. Wvchorł,arł,ca tozllarł,ia indyrvidualnie

inlrlłrri uczestnikatrri

i

ucztria

zdarzenia.

W PrzYPadku znalezienia i używania na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych
lub Pirote'chnicznYch oraz innych niebezpieczpych substancji Iub przedmiotów, należy
zaPewnió bezPieczeństwo Przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemozliwić
dostęp
osób PostronnYch.do tych przedrniotów j wezwać policję - postępowanie nauczycieli
Przebiega tak samo jak w przypadku przyniesienia przez vczwa na teren szkoły alkoholu
(papierosów).

KaŻdY PrzYPadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie
szkoĘ obowiązkowo zglaszarry jest na policję przez dyrektora szkoĘ lub pedagoga.

a

I

Do czt'nólv karalnl'ch Ściganvch z urzędu, a najczęściej popełnianl,ch przez ucznió*,
naIeżą:

.

bójki (co najirrniej drvóch lłczestnikórł.na du.óclr):

"

pobicia (drvoch. trzech lub rł,ięcej na jednego):

c

,ńiymuszania pieni
ędz.v z uzyciem plzemoc,v (rozbój)'

o

lcadzięż

o

uszkodzelrie ciała (agresja fiz,vczna) - jezeli lekarz

sądor,l_ry

dni. do 7 dni PrzestęPstrł'o jest ściganena rł,niosek rodziców

Osoba Podejmująca interrvencję por.l,irrna
oPiekunórł')

o

oceni niezdolnośćpolł,1,-zej 7
(prar,n.n1,,clr

opiekunórł,;.

tvtn poinftlrmorvać rodzicórr,

ze luzględu na koniecznośćposiadania

(prar.rłrt,ch

zaśrł,iadczeniao urazach od lekarza

sądorvego.

procedury postępowania nauczycieli wobec
ucznia - §prawcy czynu karalnego

1, NauczYciel niezrłłocznieporviadainia

dyrektora szkoły i przekazule spra\\lce pećlagogorł,i

szliolnenru pod opiekę. Irrforrrruje rłlchorł,awcę ucztria o zaistniałe_j sl.tuacji.

2.

Dy,ektor szkołl, niezrvłocznie porviadarnia rodzicólł,

(prai,vn1,,ch opiekr,rnorv) sprarł'cr'.

wzywa do przyjścia do szkołl.

3,

DYrektor szkołY natl'chtniast polviadamia policję lł,razie zaistlrjellia po\\azllego cz),Ilu
(rozbój. r-rszkodzenie ciała) lub gd1,,splawca nie jest uczniem szkołr,ijego
tozsanrośc llie
jest nil, orrru znarra.

4,

NauczYciei zabezPiecza erł'entualne

z

PrzestęPstrł'a

i

clorvod_v plzestępstu,a

Przekazuje je dlł,ektororł,i szkoły. którv

iub przednlioi1, pochodzące

z kolei przekazuje je policji.

6

procedury postępowania nauczyciela wobec ucznia - ofiary czynu karalnego

1.

Naucz_vciel udziela poszkodorł,anemu pierwszej pomoc),

- zapervnia pomoc higienistki

szkolnej (jezeli jest na terenie szkoł.v). wz}Iwa lekarza,jeśli ofiara dozlalapor.vażriejszl,cl-1
obrazeń.

2.

Niezrł,łoczne porł,iadarnia dyrektora szkołr,. pedagoga. rł,vcholł,awcę.

3.

Dl,rektor szkoĘ, infornuje o zdarzenlurodzicow ucznia.

4. DYrektor szkoły niezrłlocznie polł,iadamia policję w

przvpadku. kiedi, istnieje

koniecznoŚĆ profesjonaltrego zabezpieczenia śladórv plzestępst\\,a" ustalenie okoliczności

i ewentualnych świadk ow zdarzenta.

Obok konselnvencji prawnych przewidzianych dla sprawców czynów karalnych
i nieletnich wykazujących objawy demoralizacji, wobec ucznia stosuje się kary
określone w Statucie i Regulaminie SzkoĘ.

procedury postęporvania w p rzypadku

a

gre§\.w,n egcl

i,

Nauczvciel reaguje tla zachorł,anie agres_vlt,ne'i je przerl

2.

Irrfornuj e r.łrycliou,arł,cę klas1,.

3.

Wvchorł'arł'ca roznlawia

z

zachorvania

u

cznia

rva,

uczntem/ucztrianri (erventuainie rv obecnościnauczyciela -

Śrviadka zdaruenia) - identyfikuje ofiarę. a_qresora. śrł,iadka,ocelria zdarzenia

i

rr,l.giaq.

rvnioski.

4.

trnfolinuje rodzicólr, (pralvrrycir opiekunórv) uczlria,/ilczniórv, uczestnikóu, zdal,zenia.
o zaistniałej sytuacji.

(;

I

5.

\\/ychorł,ar.r,ca sporządza

v, zeszycie uwag

rrotatkę

o zaistrriałytn zdatzeniu, Rodzice

(prawni opiekunorł,ie) podpisują u\Ą/agę potił,ierdzając.

że rviedzą o

zdarzeniu

oTaz o konsekwencjach takiego zachorł,ania wynitrających ze Statutu i Regularrrirru Szkoł1,
(rv t1,,m krl.teria ocen zachowania).

6.

się

agres,vlvtrl,clr

8. Wychorł,arł,ca nat,vchmiast . porł,iadalnia dyrektora szkołr, i

pedagoga

Wychor,ł,arł,cainfolmuje pedagoga \\r sl,tuacjach porł.tarzajapl,ch
zachorvali ucznia.

1

.

Uczeń zostaje objęt"v na terenie szkoł1, opieką pedagoga.

o

przypadkach szczególnie drastycznvch zachowari agresyrł,nl,ch

strł,arzając!,ch

zagtożente dia zdrorł,ia lub z,vcia.

9.

\Ą/vchowarł,ca

\\,

porozumieniu

z

dylę}i161em ttstala sarrkcje

\v

stosunliu

do ucznia/uczniów, o oparciu o Statut i Regularnin Szkoł1-.
10.

Rodzice (pra*,ni opiekrrnorvie) otrzynrują pisernną lub ustną iirforrnację tra

tel-nat

rł,yciągniętl,ch rv stosunku do ucznia / uczniórł, konsekr,vencji oraz sugestię pollloc\
psychologiczrro-pedagogicznej lub specjalistyczno

- lekarskiej w

placóu,kaclr do tego

upori aznionvch.

11, W przypadku wandaiizmu rodzice (prawni opiekunor.r,ie) ucznia naprar,viaja lł;vrządzone
szkod1,lub uiszczają opłatę zaich naplawę.
12.

W

s,r,tuacjach często powtarzający,,ch

się

agresylł,rr_vch zachorvań.

po rłl,korzystaniu

rł,szvstkiclr lv_.rzej wynrienionych działań. dyrektor szkoły w porozulllieniu z pedagogiern
porł,iadamia policję rv celu przeprorł,adzenia lozmo*} ostlzegalvczej

z lcznjęm i

jego

rodzicami.

Procedury postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów
przez rodziców (prawnych opiekunów)
pod względem zdrowotnym oraz z^pewniania podstawowych potrzeb zyciowych

ry

1.

'Wvchorł.arł,ca

2.

Konsultuje się z pielęgniarką szkohra.

Ą

J.

rozmawia z uczniem.

Wzlrł,a rodziców (plarvrrych opiekunórv) do szkoł1,. Odnotor,ruje fakt

lł' dzienniku lekcl'jnym lub na karcie

kontaktu

z

lozmo\\ar

rodzicanti (pralł,nvnri opiekunarrri).

zalecając konieczne działanta. co rodzice (prarvni opiekunorł,ie) potrvierdzająpodpisem.
4.

W PrzYPadku braku rłrypełniarriazalecęń

r,r.,vchorvarł,ca porł,iadarnia

pedagoga szkoły,.

ktorY Podejmuje odporviednie działaniai następnie informuje o tym dyrektola szkoł_v.
5.

z

Pedagog \v Pol'ozulnieniu

dyrektorem szkoły ponownie \Ą.zywa rodzicórł, (prawnvclr

opiekunów) ucznia do szkoł1,, Wskazuje mozlilvość/koniecznośćpolnoc1,/ diagrrozy
w Poradni Psyclrolo,uiczno - Pedagogiczrrej lub u lekarza specjalistr,. Sporządza notatkę z
odbl.tej rozn]o\\)/.
6.

Prz_v braku lł,spółpracy z rodzicami (prar,vnl,rni opiekunami) ucznia dl,rektor szkoł1,

W Porozunieniu

z

pedagogiem.

w

zalezności od sytuacji, porviadamia instytucje

wspierające rodzinę :l\{OPS. GOPS, Wydział Rodzirrn1,
rv

i Nieletniclr Sątlu

Rejonou,ego

zalvierciu.

procedury postępowania w prrypadku zaniedblnv ania przez uczniów
wypełniania oiowiązków szkolnych

1.

Naucz.vciel rozmawia

z

ucznlem

i

w-skazuje

mu

zaniedbania

w

stosunku

do Przeclniotu. rrakazując kolrkletne działania i zoborviązując ucznia do ich 111,pełrrienia.
2.

W razie braku popla\\ry nauczvciel korrsultuje się z wl,clrowa\^/cą.

J.

WYcirorvar.vca rvspólnie

z

do wł pełniania obowiązkór,v.

nauczycielem roztnau,ia

z

ucznienr

i

zobowiązuje go

W

razie braku popla\\T l,q,chowarł-ca

i

naucz_vciel \Ą/zy\Ąla rodzicórł (prarłłrvch

opiekunólv) do szkoły. Nauczvciel i ,/ lub rłl,ghg\Ą,ą\ł,ca lozlnawialązrodzicami i ucznienr
na tenat zaniedbywania oborviązkorł, oraz ewentualnie sugerują mozliu,ość/konieczność
przebadania dziecka rv poradni Ps_vchologi czno - Pedagogiczrrej.

/

nauczyciel odnotolł,uje fakt fozmo\\T/ \xr dzierrniliu

lekcl,jrry.nr

lub na karcie kontaktu z rodztcami (pralvnyirri opiekunanri). zalecając

konieczne

Wychow-awca

działania- co rodzice (pralvni opiekunorł,ie) i uczeli potivierdzają podpiserrr.

).

W prą'padku braku

1,,,1,pełniania zaleceń r4,ychotł-awca porł,iadalnia pedagoga szkoł,-.

który podejmuje odpolł,iednie działanta w porozumieniu z dyrektorenr szkoły.
6.

Pedagog w porozumieniu

z

dl,rektorem szkoły ponownie \Ą,zywa rodzicólł,

(pralvrr_v*cir

ucziria do szkoły. Wskazuje koniecznośćdiagnoz,v w Poradni
Psl'chologiczno-Pedagogicznej lub innej pomocy specjalist,vcznej. Sporządza notatkę
opiekunÓ',r,)

z odbl.tej rozmo\ĄT.
]. Przy braku Ńspółpracy

w

porozunrietriu

z

z

rodzicami (prarł,nl,mi opiekurrarni) rrczrria d1,,rektor szkołt,

pedagogiem.

w

zalezności od sl.tuacji. porviadalnia instl.fucje

lvspierające rodzinę: MOPS. GOPS, \\rydział Rodzirrny i ds. Nieletnicli Sądu Rejonorł,ego

w Zarł,ierciu.

Procedury postępowania nauczycieli
w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja)

i.

W.vchorvarł'ca polviadamia rodzicórv (prarvllych opiekurrórv)

o podejrzeniu

wagarór,,n,

i odnotowuj ekażdorazowo ten faktu w-dzienlliku lekcl,jnym.

2.

W przypadku strł,ierdzenia -nł,agarórv przeprol.vadzaloznlo\Ą,ę ostrzegar,vczązucznlen).

3.

\Ą/

prą,padku porłtarzającej się absencji ucznia powiadarnia pedagoga szkoł1,.

9

4.

Pedagog W Porozumieniu z d\,rektorem pisennie wz}lĄla rodziców-(prarł,nych opiekunorł,;

ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły tozmalł,ia z rcdzicami (rł, razie potrzeby lv obecności

Pedagoga

z

i

lvychowarvc_v klasy), Przedstarvia nrozlirve konseklł,encje rłl,nikające

niereaLlzowania obowiązku szkolnego (rł,agarorv) określon,vch rv Statucie Szkoł1,.

Zobor,viązuje rodziców (prau,nvch opiekunórr,) do szczególne_qo rradzoru nad dzieckiem.
5,

W lłl'padku uclr1'lania się rodzica (prarł,nego opiektrna) od regularnego pos1,,łania dziecka
na zajęcia szkolne dvrektor szkoły rłry,syłauponrnienie dotvczące q,ypeŁriania oborviązku
szkolnego okreŚlonego postanou,ieniami ar1. 15 ust. 2 ustawy

z

dnta 7 rł,rześnia1991 r.

o systemie oślviatv,

6. .ń/ slluacjach

porłtarzającyclr

się pedagog w porozunrietriu z

d_vrektorenr szkoł1,

Por,r'iadamia W_vdział Rodzirrny i ds. Nieletnich Sądu Rejotrorł,ego rł,Zalvierciu.

() zdarzeniach z udziałem uczniów- któr,e statrorł,ią zagtożenle dla zdrowia lub
z_vcia. dl,rektor
szkołY' niezrvłocznie telefonicznie informuje wizytatora nadzorującego szkołę lub Kuratora

OŚrviat3'.

a

także przekazuje infbrrrracje rv

lomie

elektronicznej oraz pisenrnej (karta

infonnacj i) do Kuratorium Oślviat,v rł, Katou,icach.

Procedury postępowania gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne
w prr.1,-padku nieobecności higienistki szkolnej,

1.

.

PrzewodnicZąc,Y klasy na prośbęrrauczyciela prorvadzącego lekcję zgłasza \łrycholt,atvcr,

lub dyrekcji szkoły fakt dolegliwości zdrorł,otnych ucznia.

2.

Dyrektor szkoły zableta ucznia z klasy i rv nriarę nozliwości udziela pierwszej pomocv.

3.

DYrektor szkoły niezr.vłoczrie porł,iadamia rodzicórv (prarł,nych opiekurrórł,) o zaistrriałej
SYtuaCii. Rodzic nra obowiązek natyclrrrriastor.vego odebrania dziecka ze szkołr..

lc

4.

W Plz,vPaciku braku korrtaktu z rodzicenr (prarvnl,m opiekltnenr), gdi.nie ma zagrozenia

ż.vcia i zdrorł'ia dziecka. uczeń pozostaje \\. szkoie pod opieką nauczl,ciela
lub rłr chorła\\ c\ ( k]asa. bibliorekal.

5.

W sl'tuacjach zagrożenia zdrorł,ia lub zycia dziecka
po

gotolvi e i polł,i adamia

ro

d1,1ektor

szkołl,niezrł,łoczniert,zl,rł,a

dzicórł, (prarł,nvclr opi ekurrorł,),

Procedury postępowania w przypadku kradzieĘ

1

.

2.

IJczeń fakt kradzi eżv zgłasza lłyclrorł,ar,l,cy klasy.
WYchowar.ł'Ca Przeprolł'adza lozmo\Ąle

z

poszkodo\\/an}.m.

a następllie

erł,entualnymi

śrviadkami rł, c"elu ustalenia okolicznoś ci zdarzenia.

3. Po

ustaleniu okoliczności kradziez.v rv,vchor,vawca po\\,iadamia rodzicow (prarłłrvch

oPiekurrólv) poszkodo\\'anego oraz podejrzanego (sprau,c1,)

i

oclnotorł,r:je

ten iakt

rv dokumentacji szkolne.j.

4.

Wychorł,arł-ca decl,duje. czy

o zaistniałl,rn lakcie

porł,iadomić pedagoga

i

dyrektora

szkoł1,..

5.

Gd1'

Porr'.u-z

sza decyĄa \^)/clrorł,alvcy będzie pozlt1,lł tra, oborviązr_rje procedura taka sanra.

jak rv przypadku spra\\ic), cz},nu karalnego.

