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PROCEDURA 

postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod 

wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych  

i substancji psychoaktywnych 

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 
Podstawy prawne:  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  

z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109 z oraz 

przepisy wykonawcze w związkuz ustawą), 

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

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 

poz. 198 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks postępowania karnego, 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 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. z 2015 r. poz. 1249).  

 

I. Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na zachowanie wskazujące na spożycie 

przez ucznia środków psychoaktywnych, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych: 

 

1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych   

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji 

zmieniających świadomość. 

 

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków  

i substancji. 

 

3. Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom dotyczące 

konsekwencji zdrowotnych i prawnych związanych z spożywaniem i uzależnieniem 

się od środków i substancji zmieniających świadomość poruszana na spotkaniach  

z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i specjalistą. 

 

4. Zapoznanie uczniów z procedurą w czasie godzin wychowawczych. 

  

5. Zapoznanie rodziców lub opiekunów z procedurą w czasie zebrań. 

  

6. Działania wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego i specjalistów 

współpracujących ze szkołą na rzecz profilaktyki uzależnień. 
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II. Działania na wypadek podejrzeń nauczyciela, pracownik administracji lub obsługi iż na 

terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków psychoaktywnych, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków  zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych: 

 

1. Nauczyciel, pracownik administracji lub obsługi, który podejrzewa, iż na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków i substancji zmieniających 

świadomość powinien powiadomić o swoich przypuszczeniach pedagoga szkolnego 

lub wychowawcę oraz pielęgniarkę szkolną. 

 

2. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem w celu potwierdzenia swojej 

obserwacji i po uzyskaniu informacji o zażyciu takich środków wzywa pogotowie 

ratunkowe. 

 

3. Jeżeli stan ucznia nie pozwala na uzyskanie informacji nauczyciel natychmiast wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

 

4. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

zdrowie i życie. 

 

5. Wychowawca/nauczyciel i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem  

(w miarę jego psychofizycznych możliwości) w celu ustalenia ilości wypitego 

alkoholu lub zażytego środka, sposobu jego pozyskania i źródła pochodzenia. Ustalają 

miejsce spożycia oraz współuczestników zdarzenia. Następnie informują o zdarzeniu 

dyrektora szkoły. 

 

6. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel zawiadamia o sytuacji 

rodziców (opiekunów prawnych). 

 

7. W przypadku odmowy odebrania ucznia przez rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji decyduje dyrektor szkoły. 

  

8. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, w przypadku gdy: 

a) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem środków  

i substancji zmieniających świadomość odmawiają przyjścia do szkoły; 

b) jest on agresywny, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża 

życiu i zdrowiu innych osób. 

 

9. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem środków  

i substancji zmieniających świadomość na terenie szkoły, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o tych zdarzeniach policję(wydział ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.  

 

10. Całe zdarzenie dokumentuje wychowawca/nauczyciel lub pedagog, który brał udział 

w rozmowie z uczniem, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz  

z opisem zachowania ucznia będącego pod środków i substancji zmieniających 

świadomość. 

11. Uczeń, który znajdował się pod wpływem środków i substancji zmieniających 

świadomość ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły. 
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III. Działania naprawcze:  

 

1. Zebranie zespołu klasowego nauczycieli – ustalenie dalszych etapów postępowania. 

  

2. Pomoc pedagoga szkolnego – kontakt z instytucjami państwowymi lub społecznymi. 

  

3. Diagnoza wsparcia ucznia przez rodzinę, bliskich, znajomych. 
 


