
Podstawowe czynności dla Dyrektora szkoły. 

1. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) zapewnić dyskrecję 

przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe  

w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę 

ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji. 

2. Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

3. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji. 

a.) jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków   

uwiarygodnić informację, 
b.)  sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w 

trakcie zajęć szkolnych jego uczestników, 

c.)   w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne, 

d.)   nie nagłaśniać zdarzenia. 

4. W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i 

możliwe, zatrzymać do czasu przybycia Policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów). 

a) konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zajęć 

szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. W przypadku 

zakończenia   zajęć,   o   fakcie   zatrzymania   bezwzględnie   należy   powiadomić 

rodziców  lub  opiekunów prawnych. 

    W trakcie  prowadzenia zajęć  szkolnych z powiadomieniem należy zaczekać do 

przyjazdu Policji. Nie należy zatrzymywać na „siłę" sprawcy czynu, ale w ramach 

swojego autorytetu spowodować, by pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, w 

oddzielnym pomieszczeniu do chwili przybycia Policji, 

b) jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych 

pomieszczeniach, 

c) ofiarę należy odizolować od sprawców, 

d) udzielić wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym w zdarzeniu, jeśli 

sytuacja tego wymaga. 

5. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do 

popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć: 

a) pozostawić   w   miejscu   znalezienia,   zabezpieczając   przed   przemieszczeniem, 

zniszczeniem, nakrywając je czymś i pilnując, 

b) zapewnić, by przedmioty te nie były dotykane,  a gdy istnieje potrzeba ich 

przemieszczenia, starać się chwytać je w jednym miejscu (jak najmniej typowym)  

i zapamiętać miejsce uchwycenia. 

6. Odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia. 

7. Powiadomić o zdarzeniu Policję 

8. 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. 


