
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE CZYNU 
PRZESTĘPCZEGO 

Sytuacje problemowe Procedura 

* bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, 
naruszenie nietykalności cielesnej dziecka 
przez rówieśników lub dorosłego, w tym 
przemoc fizyczna 

* znieważenie lub naruszenie nietykalności 
cielesnej nauczyciela przez dziecko lub 
dorosłego 

* kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z 
udziałem przemocy lub groźbą przemocy) 

* znęcanie psychiczne, zastraszanie, 
zmuszanie do określonego zachowania 
wbrew jego woli, groźby, w tym ubliżanie 
nauczycielowi lub innym osobom (w tym 
przy wykorzystaniu Internetu lub innych 
mediów) 

* zniszczenie mienia, wandalizm 

* posiadanie, udzielanie, propagowanie i 
rozprowadzanie środków psychoaktywnych 
(np. narkotyków) 

* fałszowanie dokumentów, w tym 
dokumentów szkolnych (np. dziennika, 
legitymacji szkolnej, zaświadczenia 
lekarskiego, faktur, oświadczeń, 
usprawiedliwień od rodziców, podpisów w 
dzienniczku)  

  

* zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom 
poprzez odizolowanie (przerwać akt agresji, 
w miarę możliwości ująć sprawców); 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia i 
ewentualne przedmioty związane ze 
zdarzeniem, ograniczyć do minimum 
kontakt osób postronnych ze śladami 
zdarzenia  

* w razie potrzeby udzielić pierwszej 
pomocy 

* powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga 
szkolnego i dyrekcję szkoły  

* w uzasadnionych przypadkach wezwać 
pogotowie ratunkowe (numer 999) lub inne 
służby specjalistyczne (np. pogotowie 
gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż 
Pożarną)  

* powiadomić Policję (numer 997 lub 
rejonowy komisariat) lub w przypadku 
wykroczeń (sprzedaż papierosów) Straż 
Miejską (numer 986); w przypadku 
znieważenia lub naruszenia nietykalności 
cielesnej nauczyciela, nauczyciel znajduje się 
pod specjalną ochroną (jak funkcjonariusz 
publiczny)  

* powiadomić rodziców lub prawnych 
opiekunów sprawców i ofiar (w przypadku 
podejrzenia, iż sprawcą lub współsprawcą 
jest jedno z rodziców lub prawnych 
opiekunów albo zachodzi podejrzenie, że w 
miejscu zamieszkania mogą znajdować się 
przedmioty pochodzące z przestępstwa, 
bądź posiadanie których jest zabronione, 
rodziców lub prawnych opiekunów 
powiadamia Policja, a nie szkoła; do czasu 
przyjazdu rodziców lub prawnych 
opiekunów lub Policji, pieczę nad dzieckiem 



sprawuje nauczyciel; po przyjeździe Policji 
dostosować się do poleceń funkcjonariuszy) 

* w przypadku kradzieży podjąć próbę 
odzyskania utraconego mienia (pracownik 
oświaty nie ma prawa dokonać 
przeszukania; prawo takie posiada Policja) 

  

* przygotować na przyjazd Policji 
następujące informacje: o zdarzeniu, dane 
osobowe sprawców i ofiar oraz listy 
świadków (rozpytanie przez Policję 
sprawców i ofiar jest możliwe bez 
uczestnictwa ich rodziców i pracowników 
szkoły; Policja ma prawo zatrzymać i zabrać 
sprawców) 

* powiadomić organy nadzoru i tworzyć 
dokumentację związaną ze zdarzeniem    

*formalne lub nieformalne ustalenie 
możliwości naprawienia przez sprawcę 
szkody 

  

* przestępczość seksualna (w tym 
zgwałcenie, zmuszenie do innych czynności 
seksualnych, molestowanie) 

* zamieszczanie i rozpowszechnianie treści 
pornograficznych, w tym poprzez Internet, 
telefon komórkowy 

* dążyć do zablokowania szkodliwych treści 
w Internecie (np. usunięcia przez autora, 
skontaktować się z administratorem) 

* zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom 
poprzez odizolowanie (w miarę możliwości 
ująć sprawców) 

* w razie potrzeby udzielić pierwszej 
pomocy  

*oddzielić poszczególnych sprawców od 
siebie i od ofiar; zachować dyskrecje; 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia i 
ewentualne przedmioty związane ze 
zdarzeniem, ograniczyć do minimum 
kontakt osób postronnych ze śladami 
zdarzenia  



* powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga 
szkolnego i dyrekcję szkoły 

* w razie konieczności wezwać pogotowie 
ratunkowe (numer 999)  

* powiadomić Policję (numer 997 lub 
rejonowy komisariat)  

* powiadomić rodziców lub prawnych 
opiekunów sprawców i ofiar (w przypadku 
podejrzenia iż sprawcą jest jeden z rodziców 
lub prawny opiekun, rodziców powiadamia 
Policja a nie szkoła) 

* udzielić wsparcia emocjonalnego; w miarę 
możliwości rozpytać małoletniego na temat 
zdarzenia; zebrane informacje przekazać 
Policji 

* powiadomić organy nadzoru i tworzyć 
dokumentację związaną ze zdarzeniem  
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