Wybrane kategorie przestępstw ścigane z urzędu.
1. art. 158 § 1 udział w bójce lub pobiciu
2. art. 200 kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania
się innej czynności seksualnej
3. art. 207 znęcanie się
4. art. 222 naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza
5. art. 240 § 1 nie zawiadomienie o przestępstwie
6. art. 245 wywieranie wpływu na świadka, biegłego lub tłumacza
7. art. 270 podrabianie dokumentów
8. art. 278 kradzież
9. art. 279 § 1 kto kradnie z włamaniem
10. art. 280 rozbój
11. art. 281 kradzież rozbójnicza
12. art. 282 wymuszenie rozbójnicze
13. art. 284 przywłaszczenie
14. art. 286 oszustwo

UWAGA:
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:
• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
• wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
• udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył
13 lat, a nie ukończył 17 lat.

Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego.
1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
3. Przekazać sprawce ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub
pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
4. Powiadomić rodziców ucznia-sprawcy,
5. Niezwłocznie powiadomić policje w przypadku, gdy sprawa jest poważna( rozbój,
uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest
nikomu znana,
6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty z przestępstwa i przekazać
je policji( np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub
porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży)

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana
dyrektorowi, lub uzgodniona z innym funkcyjnym pracownikiem szkoły.
Zakazy:
1. Nie należy „na własną rękę" wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza

konfrontować

uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania, itp.
2. Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

Procedura postępowania wobec ucznia,
który stał się ofiarą czynu karalnego.
1. Udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez
wezwanie lekarza, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,
2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
3. Powiadomić rodziców ucznia,
4. Niezwłocznie wezwać policje w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.

