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Podstawy prawne stosowanych procedur:

1.   Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi /Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zmianami/.

2.  stawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2017 r.  poz. 783,1458 ze

zmianami/.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.z 2016 r. poz.

1654 oraz z 2017 r.  poz. 773 ze zmianami.

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 ze zmianami/

5.  Zarządzenie  nr 1619  Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w  sprawie metod

i   form   wykonywania   zadań   przez   policjantów   w   zakresie   przeciwdziałania demoralizacji

i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form

prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej,  edukacyjnej,

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii /Dz. U.2018  , poz. 214/.

1. Działania interwencyjne.

W przypadku uzyskania informacji,  że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania

świadczące  o  demoralizacji  (naruszenie  zasad  współżycia  społecznego,  popełnienie  czynu

zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wagary,

udział w działalności grup przestępczych) należy podjąć następujące kroki:

1.  Nauczyciel  przekazuje  uzyskaną  informację  wychowawcy  klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga, psychologa szkolnego oraz dyrektora lub wicedyrektora

szkoły. 

3.  Wychowawca wzywa  do  szkoły  rodziców/prawnych  opiekunów ucznia,  przeprowadza  rozmowę

z rodzicami oraz - w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje

ucznia  do  zaniechania  negatywnego  postępowania,  rodziców  zaś  do  szczególnego  nadzoru  nad

dzieckiem. Sporządza notatkę ze spotkania, w której zamieszczone zostaje zobowiązanie do pracy

nad  dzieckiem  podpisane  przez  wszystkie  osoby  uczestniczące  w  spotkaniu.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł

napływają informacje o przejawach demoralizacji  ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej

sytuacji sąd rodzinny. 

5. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem),

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

6. Zabronione jest posiadanie przez uczniów narzędzi niebezpiecznych takich jak: noże, zapalniczki,

scyzoryki itp.    
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2. Procedura  postępowania  wobec  ucznia,  u  którego  stwierdzono,
że  znajduje  się  pod  wpływem  alkoholu,  środków  odurzających,
substancji psychoaktywnych.

1. Nauczyciel  powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy  (lub pedagoga, psychologa,

dyrektora, wicedyrektora, pielęgniarkę).

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego –

stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie (uczeń pozostaje pod opieką

osoby pełnoletniej).

3.  Wychowawca  klasy  albo  osoba  wyznaczona  przez  dyrektora  szkoły  powiadamia  o  fakcie

rodziców/prawnych  opiekunów  ucznia  i  wzywa  ich  do  szkoły.  W  przypadku,  gdy  kontakt

z  rodzicem/prawnym  opiekunem  jest  niemożliwy,  szuka  kontaktu  z  innym  pełnoletnim  członkiem

rodziny.

4. Przekazuje dziecko rodzicowi/prawnemu opiekunowi, który poświadcza to na piśmie. Jeżeli dziecko nie

zostanie odebrane, przebywa na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć (osoba upoważniona

prowadzi odpowiednie działania z instytucjami wspomagającymi).

5. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia, osoba interweniująca wzywa pogotowie.

Jednocześnie informuje o podjętych działaniach rodziców/prawnych opiekunów. Dziecko znajduje się

pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły do momentu przybycia lekarza pogotowia.

6. Uczeń ukarany jest zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

7. Jeżeli wymaga tego sytuacja, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości o tym, że uczeń znajdował

się  w  stanie  nietrzeźwym,  pod  wpływem  narkotyków  lub  środków  psychotropowych,  pedagog

informuje  odpowiednie  instytucje:  Sąd  Rodzinny  i  Nieletnich,  Policję  lub  Gminną  Komisję  ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Uczniowi i jego rodzinie udzielona zostaje pomoc psychoedukacyjna.

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki.

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrektora/ wicedyrektora szkoły i wzywa policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące

szczegółów zdarzenia.
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4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominająca narkotyk.

Nauczycielowi  nie  wolno  (nie  ma  prawa)  samodzielnie  wykonać  czynności  przeszukania

odzieży, ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

1.  O  swoich  spostrzeżeniach  lub  podejrzeniach  powiadamia  dyrektora/wicedyrektora  szkoły.

2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego

stawiennictwa w szkole.

3. Szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza

znalezioną substancję.

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową dokumentującą całe zdarzenie.

5. Procedura postępowania wobec ucznia, który posiada lub rozprowadza
środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze.

1. Osoba interweniująca – nauczyciel lub inny pracownik szkoły zatrzymuje ucznia.

1. Osoba  interweniująca  powiadamia  dyrektora  szkoły  (lub  wicedyrektora,  pedagoga,  psychologa

szkolnego).

2. Szkoła powiadamia o tym fakcie Powiatową Komendę Policji oraz rodziców/prawnych opiekunów.

3. Uczeń podlega karom zapisanym w Statucie Szkoły.

4. Uczniowi zostaje udzielona pomoc psychoedukacyjna.

6. Procedura  postępowania  w  przypadku  uzyskania  informacji  o  paleniu
papierosów przez ucznia szkoły na terenie szkoły (od momentu uzyskania
informacji).

1. Osoba interweniująca – nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje wychowawcę klasy.

1. Zawiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

2. Wychowawca zgłasza problem do pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego.

3. W  szczególnych  przypadkach,  gdy  incydenty  związane  z  paleniem  papierosów  i  e-papierosów

powtarzają się, szkoła może poprosić o współpracę Policję.
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