
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych                        

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY 

NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ 

UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, 

a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.  

3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w 

celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy 

medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzice powinni być poinformowani o 

prawach rodzica oraz o obowiązującej w szkole procedurze postepowania na wypadek 

znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.  

5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają 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 ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, 

bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

7. 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 (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie 

ukończył 18 lat.  

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest 

zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.  

9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga 

szkolnego. 

10. Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku. Wskazać należy jakie instytucje mogą pomóc 

dziecku.  

11. Opracować należy działania wychowawczo- profilaktyczne, monitorować i ewaluować 

efekty 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY 

NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE 

PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI  

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.  

2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

3. Pedagog próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe 

w zakresie działań pedagogicznych).  

4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.  

5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  

6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga 

szkolnego. 

7. Przeprowadzić projekty edukacyjne dotyczące problematyki odurzania się.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ 

UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ 

W STAN ODURZENIA 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu 

i Dyrektorowi szkoły.  

2. Wychowawca bądź pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem 

w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające.  

3. W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź 

zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania 

rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca bądź 

pedagog szkolny proponują rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. 

leczenia uzależnień.  

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, 

dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny.  

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. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga 

szkolnego. 

7.  Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku. Wskazać należy jakie instytucje mogą pomóc 

dziecku.  

8. Opracować należy działania wychowawczo- profilaktyczne, monitorować i ewaluować 

efekty 

 

 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY 

NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI 

BĄDŹ ALKOHOL 

 

1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga 

szkolnego oraz dyrektora szkoły.  

2. Wychowawca lub pedagog szkolny w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, 

nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, 

pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.  

3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.  

5. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców 

(prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do 

ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

6. Rodzice powinni być poinformowani o prawach rodzica oraz o obowiązujących  

procedurach w szkole.  

7. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga 

szkolnego. 

 


