
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZESPOŁU 

SZKÓŁ W DOBCZYCACH PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ JEST W POSIADANIU 

SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK 

 

Podstawa prawna: 

 

1. 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. 

2. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie 

metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 

demoralizacji  i przestępczości nieletnich. 

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

poz. 198/. 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

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

zm./ 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. /Dz. U. Nr 

26,poz. 226/. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

 

I. Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na możliwość posiadania substancji 

przypominającej narkotyk: 

 

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat środków i substancji narkotycznych. 

2. Indywidualne szkolenia lub udział w kursach, konferencjach dotyczących narkotyków, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3. Spotkanie młodzieży ze specjalistami od uzależnień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wygląd i zastosowanie środków odurzających. 

4. Zapoznanie z procedurą uczniów oraz rodziców i opiekunów. 

 

II. Działania na wypadek zaistnienia sytuacji. 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, itp.) ma prawo zażądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 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. 
2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców / 

opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 

pokazania zawartości torby szkolnej, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w 

jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. 

5. Całe zdarzenie wychowawca wraz z nauczycielem podejmującym procedurę dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami i 

umieszcza w teczce wychowawcy klasy. 

6. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzi Policja. 

7. Szkoła podejmuje ostateczne decyzje dotyczące sprawy po przeprowadzeniu 

dochodzenia i otrzymaniu wyjaśnień od Policji. 


