PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJI
POSIADANIA LUB SPOŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW ALKOHOLU LUB PALENIA PAPIEROSÓW ,
UŻYWANIA NARKOTYKÓW

Procedury postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu
alkoholu lub paleniu papierosów przez uczniów (na terenie szkoły i poza nią)
1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga, a pedagog dyrektora szkoły.
3. Wychowawca, a w razie nieobecności wychowawcy pedagog lub dyrektor, niezwłocznie
wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane
informację, a fakt rozmowy z podpisem rodziców (prawnych opiekunów) odnotowuje
w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz
uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom
skierowanie ucznia do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie
terapeutycznym. Jeżeli interwencje podejmuje pedagog, wychowawca jest zobowiązany do
zapoznania się z podjętymi przez pedagoga działaniami i ścisłą współpracą w dalszym
postępowaniu.
4. Jeżeli mimo działań podjętych przez wychowawcę napływają informacje, że sytuacja się
powtarza, pedagog, a w następnej kolejności dyrektor, przeprowadza rozmowę z uczniem
i rodzicami.
5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły w
porozumieniu z pedagogiem pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub
policję (specjalistę do spraw nieletnich).
6. Podobnie, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły
w porozumieniu z pedagogiem powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok
postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Procedury postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń na terenie szkoły znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga.
2. Nauczyciel lub pedagog odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów
bezpieczeństwa nie pozostawia go samego (odprowadza go do gabinetu pielęgniarki
szkolnej) - stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
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3. Nauczyciel lub pedagog wzywa pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub
odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy.
4. Pedagog zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów),
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Przekazuje ucznia
rodzicom, sporządza o zaistniałej sytuacji notatkę, którą podpisują opiekunowie.
5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka ze szkoły dyrektor szkoły
powiadamia o tej sytuacji policję.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu
odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód
do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub
narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego
powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.
Procedury postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk
1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem oraz próbuje (o ile to jest możliwe
w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
2. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły przekazuje funkcjonariuszom zabezpieczoną
substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Procedury postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada
substancję wyglądem przypominającą narkotyk
1. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga; zaś pedagog dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły w obecności wychowawcy i pedagoga ma prawo żądać, aby uczeń
przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni (we własnej odzieży),
ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do związku z poszukiwaną
substancją. Nauczyciel/wychowawca/pedagog/dyrektor nie ma prawa samodzielnie
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność wyłącznie
zastrzeżona dla policji.
3. Dyrektor szkoły wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do niezwłocznego zgłoszenia się
do szkoły.
4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania substancji i pokazania
zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która w obecności rodziców, przeszukuje rzeczy
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i odzież należącą do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
W przypadku nieobecności rodziców policja wykonuje powyższe czynności w obecności
dyrektora i pedagoga szkoły.
5. Jeżeli uczeń odda dobrowolnie posiadaną substancję, dyrektor, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej pedagog
ustala, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie pedagog
dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami - po
konsultacji
z nauczycielem, który zgłosił ten fakt.
Procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy)
1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy) i zabezpiecza go przed zniszczeniem.
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga.
Zawiadamia wychowawcę.
3. Pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa rodziców
(prawnych opiekunów) do szkoły i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
4. Pedagog rozmawia z uczniem w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców ustala pochodzenie alkoholu (papierosów), jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie osób,
które uczestniczyły w zakupie.
5. Dyrektor szkoły informuje policję o miejscu zakupu alkoholu lub papierosów przez
nieletnich.
6. Pedagog sporządza protokół, który podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
W protokole dokładnie opisuje zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu
(papierosów) wniesionego na teren szkoły.
7. Podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia
o konsekwencjach czynu.
8. Wychowawca rozmawia indywidualnie z innymi uczestnikami zdarzenia.
W przypadku znalezienia i używania na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych lub
pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić
bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób
postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - postępowanie nauczycieli przebiega tak
samo jak w przypadku przyniesienia przez ucznia na teren szkoły alkoholu (papierosów).
Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie szkoły
obowiązkowo zgłaszany jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga.
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