11

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI W PRZYPADKU
KRADZIEŻY, WYŁUDZANIA PIENIĘDZY LUB WARTOŚCIOWYCH
PRZEDMIOTÓW

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia lub ten, który uzyskał
informację o kradzieży, wyłudzaniu pieniędzy lub wartościowych przedmiotów informuje
o tym wychowawcę klasy, szkolnego pedagoga i dyrektora szkoły.
2.

Wychowawca i szkolny pedagog ustalają dane osobowe uczestników oraz okoliczności
(czas, miejsce) zdarzenia. Analizują jego przebieg i zabezpieczają materiały mogące być
pomocnymi w wyjaśnieniu sprawy np. nagrania z monitoringu.

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie skradzioną rzecz,
powinien podjąć następujące kroki:
a) o swoich podejrzeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, szkolnego
pedagoga,
b) nauczyciel w obecności innej osoby - wychowawcy klasy, szkolnego pedagoga,
dyrektora szkoły, ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę rzecz, pokazał
zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych
przedmiotów, które mogą mieć związek ze sprawą.
4. Nauczycielowi nie wolno samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia
– jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla policji.
a) w przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce przekazać skradzionej
rzeczy, ani pokazać zawartości teczki, szkolny pedagog lub wyznaczony przez
dyrektora szkoły nauczyciel izoluje ucznia i wzywa policję,
b) jeżeli uczeń wyda rzecz dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi szkoły
lub policji.
5. Wychowawca lub szkolny pedagog informuje rodziców/prawnych opiekunów uczniów
będących uczestnikami zdarzenia o zaistniałej sytuacji.
6. W sytuacjach szczególnych szkolny pedagog ustala z rodzicami/prawnymi opiekunami
uczniów uczestniczących w zdarzeniu termin spotkania w celu uzyskania dodatkowych
wyjaśnień.
7. Szkolny pedagog obejmuje ucznia będącego sprawcą kradzieży, wyłudzenia pieniędzy
lub wartościowych przedmiotów szczególnym nadzorem wychowawczym.
8. Każda kradzież powinna być zgłaszana na policję.
9. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły występuje do sądu rodzinnego i nieletnich
o wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji lub o wgląd w sytuację dziecka.
10. Całe zdarzenie szkolny pedagog dokumentuje, sporządzając rodzinną kartę zdarzenia.
11. Uczeń, który jest sprawcą zdarzenia otrzymuje punkty ujemne zgodnie z wykazem
zawartym w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

