Procedury postępowania wobec ucznia palącego w szkole papierosy, spożywającego
alkohol lub inne środki odurzające

Palenie papierosów
1. Uczeń, który został przyłapany na paleniu papierosów, natychmiast gasi i wyrzuca
niedopałek.
2. Nauczyciel, który zauważył palącego ucznia, natychmiast zgłasza ten fakt wychowawcy
klasy, do której uczęszcza uczeń, pedagogowi szkolnemu.
3. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informuje o zdarzeniu rodziców ucznia.
4. Uczeń, który został pierwszy raz przyłapany na paleniu papierosów, otrzymuje
upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w teczce wychowawcy.
5. Powtórne przyłapanie na paleniu papierosów skutkuje pisemną uwagą dyrektora,
przekazaną rodzicom. Uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych
prowadzonych przez pedagoga szkolnego.
6. Kolejne powtórzenie palenia papierosów skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.
7. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu pali papierosy, wówczas dyrektor zgłasza ten fakt na policję
oraz informuje o tym rodziców.
8. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych jest równoznaczne i podlega tym samym
karom.
Spożywanie alkoholu
1. Jeśli nauczyciel zauważy ucznia/uczniów spożywających w szkole alkohol, wówczas
zgłasza ten fakt wychowawcy klasy oraz pedagogowi szkolnemu.
2. Natychmiast konfiskuje alkohol i zabezpiecza go przed dostępem uczniów i osób trzecich.
3. Wychowawca informuje dyrektora o spożywaniu alkoholu przez uczniów na terenie
szkoły.
4. Dyrektor wzywa policję, natomiast wychowawca wzywa rodziców.
5. W przypadku gdy kontakt z rodzicami jest ograniczony lub rodzice odmawiają przybycia
do szkoły, sporządza się notatkę w obecności policji.
6. Dyrektor wzywa pomoc medyczną celem ustalenia stanu zdrowia uczniów.
7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma prawo przewiezienia ucznia do
izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O tym fakcie zawiadamia się
rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat,
stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest
zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.
9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowywane w teczce wychowawcy.

10. Nauczyciel wychowawca lub pedagog jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy
dyscyplinującej z uczniem po jego powrocie do szkoły.
11. Pedagog razem z wychowawcą, uczniem i jego rodzicami zawierają kontrakt, który
zobowiąże ucznia do zmiany zachowania.
Spożywanie środków odurzających
1. W przypadku gdy nauczyciel zauważy spożywanie przez uczniów substancji
przypominających narkotyki, natychmiast, zachowując środki bezpieczeństwa,
zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona
wyłącznie dla policji.
2. Nauczyciel powiadamia dyrektora, wychowawcę i pedagoga szkolnego o zaistniałym
fakcie spożywania przez uczniów środków odurzających.
3. Pedagog podejmuje próbę ustalenia, skąd pochodzi substancja i kto ją przyniósł do szkoły.
4. Dyrektor wzywa policję.
5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje
dotyczące szczegółów zdarzenia.
6. Nauczyciel/wychowawca wzywa rodziców uczniów.
7. W przypadku odmowy przyjścia rodziców do szkoły lub braku kontaktu z nimi dyrektor
w obecności wychowawcy, pedagoga sporządza stosowną notatkę.
8. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych,
dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny.
9. Pedagog, po przybyciu rodziców do szkoły, przeprowadza rozmowę z uczniem i jego
rodzicami celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgnięcia po środki odurzające.
10. Pedagog przedstawia uczniom konsekwencje spożywania środków odurzających
i bezwzględnie nakazuje zaniechanie dalszego negatywnego postępowania.
11. Wychowawca lub pedagog pouczają rodziców, gdzie powinni skierować się po pomoc
w przypadku uzależnienia ich dziecka.
12. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowywane w teczce wychowawcy.

