PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
UCZNIÓW DEMORALIZACJĄ
I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu
w odurzenia się, uprawia nierząd, narusza zasady współżycia społecznego, uchyla się
od spełniania obowiązku szkolnego, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu oraz dyrekcji
szkoły.
2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i informuje ich
o zaistniałym fakcie. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności- z uczniem.
W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, zaś rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z nauczycielami lub nie reagują na wezwania
do stawiennictwa w szkole, a nadal występują w/w przejawy demoralizacji nieletniego lub gdy
wykorzysta się wszelkie dostępne metody oddziaływań wychowawczych i ich zastosowanie nie
przynosi pożądanych efektów szkoła powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny
lub Policję.
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod
wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz dyrekcję szkoły.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożenia dla jego życia, ani zdrowia.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje się do niezwłocznego
odebrania ucznia ze szkoły.
● W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostawieniu ucznia w szkole,
bądź przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, czy też przekazania go do dyspozycji
funkcjonariuszom Policji decyduje lekarz w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
● W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu,
a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli bądź swoim zachowaniem daje powód do
zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę
Policji.

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyki, powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji. Próbuje
ustalić do kogo znaleziona substancja należy.
2. Zawiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa Policję.
3. Po przyjeździe Policji oddaje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące
szczegółów zdarzenia.
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyki, powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz
dyrekcję szkoły.
2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać,
aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni.
Nauczyciel nie może samodzielnie wykonać czynności przeszukania – jest to czynność
zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
3. Powiadamia rodziców i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartość teczki, szkoła
wzywa Policję.
● Jeżeli uczeń dobrowolnie oddał substancję, nauczyciel zobowiązany jest przekazać ją Policji.
V. W przypadku popełnienia czynu karalnego.
1. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego:
● nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i przekazuje sprawcę pod jego opiekę,
● ustala okoliczności czynu i świadków zdarzenia,
● powiadamia rodziców ucznia,
● powiadamia Policję w przypadku rozboju, uszkodzenia ciała, sprawca nie jest uczniem szkoły
i jego tożsamość nie jest znana.
2. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do:
● udzielenia pierwszej pomocy medycznej, wezwania lekarza lub karetki pogotowia,
● powiadomienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia,

● wezwania Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna, niezbędne jest zabezpieczenie
śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
● w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, niebezpiecznych substancji lub
przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo uczniom i wezwać Policję.
We wszystkich wymienionych przypadkach nauczyciel zobowiązany jest sporządzić pisemną
notatkę i dołączyć ją do dokumentacji szkolnej.
Podstawy prawne stosowanych procedur:
1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem

