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SPIS TREŚCI
Procedura nr 1
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który
nie ukończył 17 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia
się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji.
Procedura nr 2
Procedura postępowania w sytuacjach, gdy nauczyciel znajdzie substancję
psychoaktywną (alkohol, narkotyki) na terenie szkoły.
Procedura nr 3
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się
pod wpływem alkoholu lub innych środków.
Procedura nr 4
Procedura postępowania w przypadku domniemania, że uczeń posiada
substancję psychoaktywną.
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Procedura nr 1
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń,
który nie ukończył 17 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia
inne zachowania świadczące o demoralizacji
w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach
1. W

przypadku

uzyskania

informacji

na

temat

ucznia,

nauczyciel

przekazuje

ją wychowawcy klasy.
2. Wychowawca klasy informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora
szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im
uzyskaną informację. Wspólnie z pedagogiem/psychologiem szkolnym 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.
Wychowawca sporządza notatkę służbową, która pozostaje w teczce wychowawcy klasy
i dokumentacji pedagoga/psychologa szkolnego. Pod notatką podpisują się wszystkie osoby
biorące udział w spotkaniu.
W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie ucznia
do specjalistycznej placówki.
4. Jeżeli:
a) rodzice odmawiają współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje
o przejawach demoralizacji ich dziecka
b) szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa
z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie
nie przynosi oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej
sytuacji Sąd Rodzinny lub specjalistę ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji
w Jarocinie.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
zgodnie z art. 304§2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel
instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją tej procedury znajdują się w dokumentacji
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pedagoga/psychologa szkolnego.

Procedura nr 2
Procedura postępowania w sytuacjach, gdy nauczyciel znajdzie substancję
psychoaktywną (alkohol, narkotyki) na terenie
Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz przed ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który niezwłocznie
wzywa Policję.
3. Z przebiegu zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową.
4. Po przyjeździe Policji nauczyciel przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje
dotyczące przebiegu zdarzenia.
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Procedura nr 3
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się
pod wpływem alkoholu lub innych środków
w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach
1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków
lub alkoholu, wówczas zobowiązany jest on do odizolowania ucznia od reszty klasy.
Ze względów bezpieczeństwa pozostawia go pod opieką innego nauczyciela, pielęgniarki
lub pracownika obsługowego szkoły.
2. Nauczyciel

niezwłocznie

zawiadamia

o

tym

fakcie

dyrektora

szkoły,

pedagoga/psychologa szkolnego i wychowawcę klasy.
3. Dyrektor szkoły, po dokonaniu oceny sytuacji, decyduje o wezwaniu:
a) pogotowia w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, w razie potrzeby
udzielenia pomocy medycznej (w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia), w razie braku
kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia,
b) rodziców /prawnych opiekunów ucznia do natychmiastowego zgłoszenia się w szkole –
w każdym przypadku (powiadamia dyrektor szkoły),
c) policji (powiadamia dyrektor szkoły).
4. W przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem substancji psychoaktywnych nie wolno dopuścić
do samowolnego opuszczenia przez niego szkoły.
5. Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy, zobowiązany jest do wezwania policji, gdy:
a) Rodzice ucznia będącego pod wpływem narkotyków lub alkoholu odmawiają przyjścia do
szkoły lub niemożliwe jest skontaktowanie się z nimi (sporządzona zostaje notatka
służbowa o niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami lub
odmowie ich przyjścia do szkoły).
b) Uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia (np. rozbiera
się) albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby
wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych — na czas niezbędny do
wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się
rodziców/opiekunów prawnych oraz Sąd Rodzinny.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
7. Wszystkie

działania

podejmowane

wobec

ucznia

wymagają

sporządzenia

przez

wychowawcę notatki służbowej, która pozostaje w teczce wychowawcy i dokumentacji
pomocy psychologicznopedagogicznej.
8. Następnego dnia po zdarzeniu, dyrektor szkoły, w obecności pedagoga/psychologa
szkolnego i wychowawcy klasy, przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem
i rodzicami/opiekunami prawnymi. Z rozmowy tej wychowawca klasy sporządza notatkę
służbową, która pozostaje w teczce wychowawcy i dokumentacji pomocy psychologicznopedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, termin rozmowy wyznacza się
na pierwszy dzień jego pojawienia się w szkole.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją tej procedury znajdują się w dokumentacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
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Procedura nr 4
Procedura postępowania w przypadku domniemania,
że uczeń posiada substancję psychoaktywną
w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach
1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada substancje psychoaktywne
(alkohol, narkotyki), powinien odizolować go od rówieśników i jednocześnie natychmiast
powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i pedagoga/ psychologa szkolnego oraz
rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia się w szkole.
3. Odizolowany uczeń musi przebywać pod opieką osoby dorosłej (nauczyciela, pielęgniarki
szkolnej, pracownika obsługowego szkoły) do czasu zgłoszenia się rodziców/opiekunów
prawnych ucznia.
4. O zaistniałej sytuacji powiadamiany jest wychowawca klasy, którego zadaniem jest
uczestniczyć we wszystkich czynnościach procedury.
5. W gabinecie dyrektora szkoły lub pedagoga/psychologa szkolnego należy ucznia
zobowiązać do okazania posiadanych środków, zawartości torby szkolnej oraz kieszeni.
Podczas okazania w gabinecie muszą przebywać co najmniej dwie osoby dorosłe
(świadkowie). Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania
odzieży, teczki ucznia. Nauczyciel nie powinien dotykać środków znalezionych przy uczniu.
6. Jeżeli podejrzenia nauczyciela:
a) Potwierdzą się lub gdy uczeń odmawia współpracy – dyrektor szkoły powiadamia policję,
której pracownik podejmie działania zgodne ze swoimi kompetencjami Wszyscy
świadkowie pozostają w szkole do przyjazdu policji.
b) Nie potwierdzą się – wychowawca klasy przekazuje rodzicom informację o zdarzeniu.
7. W razie braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, uczeń może być przesłuchany
przez przedstawiciela policji w obecności wychowawcy, pedagoga/psychologa szkolnego,
dyrektora szkoły.
8. Wychowawca sporządza możliwie dokładną notatkę służbową z przebiegu zdarzenia
i ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. Notatka pozostaje w teczce wychowawcy klasy
i dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
9. Dyrektor

szkoły

wraz

z

wychowawcą

i

pedagogiem/psychologiem

szkolnym

przeprowadzają rozmowę dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicem/opiekunem prawnym.
Wychowawca sporządza notatkę służbową z rozmowy, która pozostaje w teczce wychowawcy
klasy i dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pod notatką podpisują się wszystkie
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osoby biorące udział w spotkaniu.

