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PROCEDURA 

postępowania w przypadku, w sytuacji znalezienia w szkole substancji lub 

przedmiotu, które mogą okazać się niebezpieczne  

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

Podstawa prawna:  

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

z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm.  

- tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z ) oraz przepisy wykonawcze w związku  

z ustawą, 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr24, 

poz. 198), 

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

z późn. zm.), 

 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 

narkomani i (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249), 

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

 

I. Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na możliwość posiadania przez ucznia 

środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego, nowej substancji 

psychoaktywnej lub substancji je przypominające:  

 

1. Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków  

i substancji zmieniających świadomość.  

 

2. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

rozwój zachowań ryzykownych. 

 

3. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych. 

 

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowań ryzykownych. 

 

5. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  

i satysfakcji życiowej. 

 

6. Zapoznanie z procedurą uczniów oraz rodziców i opiekunów. 
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II. Działania na wypadek zaistnienia sytuacji. 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajdzie na jej terenie 

substancję lub przedmiot mogący stanowić zagrożenie, podejmuje następujące kroki: 

a) zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję lub przedmiot przed 

dostępem osób niepowołanych lub jej zniszczeniem, 

b) powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, 

c) w przypadku podejrzenia, że znaleziona substancja jest narkotykiem, 

niebezpiecznym związkiem chemicznym lub materiałem wybuchowym, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa policję. 

 

2. W przypadku gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły, podejrzewa, że uczeń zażył 

lub posiada przy sobie substancję zmieniającą świadomość lub substancję go 

przypominającą lub zagrażającą bezpieczeństwu, powinien podjąć następujące kroki: 

a) w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy, 

b) powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora szkoły, 

c) w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło i w jakiej ilości, 

d) o ile jest taka możliwość zabezpieczyć posiadaną przez ucznia substancję, 

e) w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, 

f) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów, 

g) wezwać policję, 

h) w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu ten środek, pokazał zawartość plecaka oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma 

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, 

i) w przypadku, gdy uczeń nie chce przekazać substancji lub przedmiotu, a 

rodzice/prawni opiekunowie odmawiają przybycia do szkoły, wezwać policję 

w celu przeszukania rzeczy należących do ucznia, 

j) jeżeli uczeń wyda substancje i środek zmieniające świadomość lub substancję 

go przypominającą dobrowolnie, nauczyciel zawiadamia dyrektora, który 

decyduje o dalszym toku postępowania. 

k) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając notatkę z wydarzeń wraz 

ze swoimi spostrzeżeniami, 

l) uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkolnym lub ustawie o 

postępowaniu w sprawach dla nieletnich. 

m) szkoła nawiązuje współpracę z instytucjami wspierającymi. 

 
 


