
Procedury postępowania w przypadku używania/posiadania 

przez ucznia używek typu papierosy, alkohol, dopalacze, 

narkotyki 

Działania profilaktyczne 

 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej – szkolenie wewnętrzne lub zewnętrzne. 

2. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami karnymi używania/posiadania przez nich na terenie 

szkoły używek typu papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców ze sposobem postępowania w przypadku używania/posiadania 

przez nich na terenie szkoły używek typu papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki – wdrażanie 

procedury. 

 

Zasady postępowania w przypadku używania/posiadania przez ucznia na 

terenie szkoły używek typu papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub 

pedagoga/psychologa szkolnego. 

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

samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela 

pomocy przedmedycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

5. Wychowawca pisze notatkę służbową, którą przekazuje Policji. 

6. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom 

policji- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

7. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu/ narkotyków- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź  swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

8. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia 

do izby wytrzeźwień, albo policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/ 

opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

9. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat)   znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek 



powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.  

 

Działania naprawcze 

Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem/psychologiem szkolnym i rodzicami 

– monitoring zachowania ucznia. 

 

 


