
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL 

PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ  W DOBCZYCACH 

ZNAJDUJESIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW 

LUB INNYCH SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH 

 

Podstawy prawne stosowanej procedury: 

 

1. 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 2002 r. Nr 11, poz. 109 

z/oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą). 

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

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

3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.). 

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

z późn. zm.). 

5. 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. 

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

24, poz. 198 z późn. zm. /. 

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

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226 z późn. zm.)  

 

I.  Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na zachowanie wskazujące na 

spożycie przez ucznia alkoholu, narkotyków lun innych substancji odurzających: 

 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej – szkolenie wewnętrzne lub 

zewnętrzne. 

2. Zapoznanie uczniów z procedurą w czasie godzin wychowawczych. 

3. Zapoznanie rodziców z procedurą w czasie zebrania. 

4. Wskazanie konsekwencji spożywania i uzależnienia od środków odurzających, 

alkoholu, narkotyków, problematyka alkoholizmu, narkomani poruszana na 

spotkaniach  z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

5. Działania wychowawców i innych nauczycieli na rzecz profilaktyki uzależnień. 

 

II. Działania na wypadek podejrzeń nauczyciela co do ucznia, którego zachowanie 

wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających: 

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń może być pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa pielęgniarkę szkolną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 



odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 

- decyduje dyrektor szkoły, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, nawet gdy rodzice ucznia 

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

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we 

krwi powyżej 0,5 promila alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 25 mg w 1 

dm3), 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/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Każdorazowy przypadek, w którym uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma 

obowiązek zgłosić na policję. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia stanowi wykroczenie z art. 43 

ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

III. Działania naprawcze: 

 

1. Zebranie Zespołu Kryzysowego – ustalenie dalszych etapów postępowania. 

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

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


