
         

 

 

 

 

 

 

 

 

  Najbardziej niepokojącym i zagrażającym zdrowiu dzieci i młodzieży jest 

narkomania i alkoholizm. Nastolatek używając narkotyku czy alkoholu nie myśli              

o ewentualnych konsekwencjach. Picie czy odurzanie często idzie w parze                     

z zachowaniami agresywnymi i przestępczymi. 

            Nauczyciele i wychowawcy , jako pierwsi stykają się z problemem i skutkami 

alkoholizmu narkomani i alkoholizmu u dzieci i młodzieży.  

           Na terenie szkoły najczęściej dochodzi  do zdarzeń  zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. Szkoła, z racji powszechnego charakteru                  

i funkcji jest terenem na którym w różnym stopniu i różnej postaci, ujawniają się 

wszystkie nurtujące młodzież problemy. 

           Szkoła zobowiązana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji              

i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegania wśród dzieci i młodzieży  zagrożonych uzależnieniem 

( Dz. U. Nr 26,poz 228) do wczesnego rozpoznawania niedostosowania  społecznego 

i podejmowania stosownych działań wychowawczych, profilaktycznych                         

i interwencyjnych. 

           Nauczyciel ma szczególny obowiązek reagowania na sygnały zachowania 

ucznia. Częstokroć jednak czuje się on osamotniony i bezradny  w sytuacji kiedy ma 

do czynienia z zachowaniem nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, nierzadko 

będącym czynem karalnym lub przestępstwem. 

           Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły oraz 

powiadamianie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w znacznym stopniu 

zwiększyć  skuteczność oddziaływań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIAŁĄNIA 

SZKOŁY  OGRANICZAJACE  DYSTRYBUCJĘ  NARKOTYKÓW         

W SZKOLE 
 

 

 

1. Prowadzenie badań określających rozmiary problemu ( wychowawcy klas, 

pedagog); 

2. Bieżące przekazywanie uczniom informacji na temat miejsc , w których 

można uzyskać pomoc w zakresie problemów narkotykowych ( pedagog 

przekazuje wychowawcom klas, a oni uczniom); 

3. Zapoznanie uczniów o konsekwencjach dystrybucji i używania narkotyków        

( wychowawcy klas) 

4. Prowadzenie na lekcjach wychowawczy  tematyki narkomanii (przynajmniej 

1 raz w miesiącu – wychowawca klasy); 

5. Realizacja programu profilaktycznego – zapraszanie specjalistów                       

( wychowawca klasy, pedagog) 

6. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami uświadamiających istnienie problemu 

narkotycznego w szkole. ( wychowawca klasy, pedagog) 

7. Szkolenie nauczycieli  „ jak rozpoznać czy uczeń jest uwikłany w problemy 

narkotyczne – dystrybucję, zażywanie ( pedagog) 

8. Wprowadzenie tzw. skrzynki zaufania ( pedagog szkolny, samorząd 

szkolny): 

9. Wzmożone dyżury nauczycieli w miejscach przebywania uczniów na 

przerwach; ( nauczyciele dyżurujący) 

10. Systematyczna obserwacja zachowań uczniów w czasie przerw i zajęć 

lekcyjnych, w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania, zgłaszanie 

wychowawcom klas i pedagogowi ( nauczyciele); 

11.  Obserwacja i reagowanie na osoby obce przebywające w szkole;                      

( nauczyciele) 

12. Prowadzenie informacji poprzez  plakatowanie w szkole o szkodliwości           

i skutkach zażywania narkotyków ( pedagog szkolny). 

13.  Współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyka narkomanii;              

( pedagog); 

14. .Podejmowanie działań zgodnie z opracowanymi procedurami wobec 

uczniów rozprowadzających i przebywających  w szkole pod wpływem 

narkotyków ( nauczyciele i pedagog); 

15.  Przedstawienie przez wychowawców raz w miesiącu klas pedagogowi 

sprawozdania o stopniu zagrożenia dystrybucją i uzależnieniem swoich 

uczniów. ( wychowawcy klas); 

16. Przedstawienie raz w miesiącu przez pedagoga „Raportu o zagrożeniu”  

dyrektorowi szkoły ( pedagog ). 



PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH  

ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY 

PEZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ,                                  

W SZCZEGÓLNOŚCI  NARKOMANIĄ I ALKOHOLIZMEM 

 
PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA PROCEDUR 

 

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

z późniejszymi zmianami); 

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

alkoholizmowi” ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r „ o przeciwdziałaniu narkomanii” ( Dz. U. z 2003 r.      

Nr 24, poz.  198 ); 

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

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci                       

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr  26, poz.226); 

 Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004r. 

 

 

I.    W  przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem  alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach  wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego;             

( w przypadku nieobecności wychowawcy, pedagoga -  nauczyciel kontynuuje procedury 

postępowania do końca) 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ze względu bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; ( po powiadomieniu wychowawcy i nauczyciela – osoby te kontynuują dalej 

procedury) 

3. W przypadku zagrożenia życia, agresywności ucznia wzywa lekarza ( policję) w celu 

stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia , ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora i  rodziców/ opiekunów, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły ( w wyjątkowych sytuacjach   w porozumieniu z 

rodzicami i możliwościami  szkoły, odwieźć do domu i pozostawić pod opieką); 

5. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami lub odmowie przez nich odebrania  

dziecka : 

 O pozostawieniu ucznia w szkole 

 Przewiezieniu do placówki służby zdrowia 

 Przekazania do dyspozycji policji  

             decyduje dyrektor szkoły ( w przypadku zagrożenia zdrowia po zasięgnięciu opinii  

             lekarza). 

6. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu, gdy rodzice odmawiają  

odebrania dziecka, a jest ono agresywne i zagraża życiu i zdrowiu innych osób, zawiadamia 

policję. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ( stężenie we krwi powyżej 0,5 % 



alkoholu) policja może umieścić ucznia w izbie wytrzeźwień, albo w policyjnej izbie 

zatrzymań  ( maksymalnie do 24 godzin). 

7. O fakcie umieszczenia ucznia w izbie wytrzeźwień lub izbie zatrzymań zawiadamia  

rodziców / opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

8. Po zakończeniu procedur postępowania wychowawca i pedagog sporządzają możliwie 

dokładna notatkę z zaistniałego zdarzenia. 

9. Każdy przypadek podlega analizie  na Zespole Wychowawczym oraz Radzie 

Pedagogicznej w celu wyciągnięcia wniosków i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do 

ucznia, który wywołał zdarzenie. 

 

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” należy o tym fakcie powiadomić policję 

 

Jeżeli powtarzają się przypadki , w których uczeń ( przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, szkoła ma obowiązek powiadomić 

policję lub sąd rodzinny 

  

 

II.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki : 

 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego 

(w przypadku nieobecności wychowawcy, pedagoga -  nauczyciel kontynuuje procedury 

postępowania do końca); 

2. Wychowawca klasy lub pedagog  w obecności innej osoby ( nauczyciela) ma prawo  

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni . 

3. Wychowawca klasy , pedagog, nauczyciel nie mają prawa samodzielnie wykonać  

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia ( jest to czynność zastrzeżona dla policji. 

4. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów  

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa. 

5. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania substancji  i pokazania 

zawartości teczki należy w porozumieniu z dyrektorem szkoły wezwać policję. 

6. Do czasu przybycia policji należy ucznia odizolować i zabezpieczyć odzież i teczkę. 

7. Policja po przybyciu zabezpiecza przedmioty należące do ucznia  oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję do ekspertyzy; 

8. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, wychowawca wraz z pedagogiem , po 

odpowiednim zabezpieczeniu  zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki 

policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 

9. Całe zdarzenie wychowawca i pedagog dokumentuje, sporządzając, możliwie dokładną 

notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

10. Każdy przypadek podlega analizie  na Zespole Wychowawczym oraz Radzie 

Pedagogicznej w celu wyciągnięcia wniosków i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do 

ucznia, który wywołał zdarzenie. 

 

 

 

 

 



III.  W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki; 

 

      1.  Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem  do niej  

           osób niepowołanych i ewentualnemu jej zniszczeniu do czasu przybycia policji. 

2. Powiadamia  pedagoga szkolnego i dyrektora ;  ( w przypadku nieobecności pedagoga -  

nauczyciel kontynuuje procedury postępowania do końca. 

3. Próbuje o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych  ustalić do kogo 

znaleziona substancja należy. 

4. Wzywa policję w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

6. Całe zdarzenie nauczyciel i pedagog dokumentuje, sporządzając, możliwie dokładną 

notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

7. Każdy przypadek podlega analizie  na Zespole Wychowawczym oraz Radzie 

Pedagogicznej w celu wyciągnięcia wniosków. 

 

IV.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu  lub innych środków w 

celu wprowadzenia się w stan odurzenia uprawia nierząd, znęca się nad innymi, wyłudza 

korzyści materialne bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Przekazać  uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły; 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i przekazuje 

       im uzyskaną informację; 

4. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności; 

5. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje się ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.                 

( można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka na terapię lub do specjalistycznej 

placówki. 

6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie wstawiają się do szkoły, a nadal                           

z wiarygodnych źródeł  napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka              

i szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych                      

( rozmowa z rodzicami i uczniem, ostrzeżenia, spotkania z pedagogiem)  pedagog, dyrektor 

szkoły z porozumieniu z wychowawcą klasy zawiadamia : 

 

 gdy uczeń nie ukończył 18 lat  - policję lub sąd rodzinny; 

 gdy uczeń ukończył 18 lat – policję lub rozpatrywane przez szkołę zgodnie                  

z wewnętrznym regulaminem szkoły. 

 

7. Każdą informację wychowawca klasy i pedagog dokumentuje, sporządzając, możliwie  

dokładną notatkę z rozmów i ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami; 

8. Każdy przypadek podlega analizie  na Zespole Wychowawczym oraz Radzie 

Pedagogicznej w celu wyciągnięcia wniosków. 

 

 

 

 

 



V.   W przypadku sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa ( rozbój, kradzież, uszkodzenie 

ciała) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3. Przekazanie sprawcy ( o ile jest znany i przebywa  na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi pod opiekę; 

4. powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy; 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji gdy sprawa jest poważna, lub sprawca nie jest uczniem 

szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana; 

6. zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa ( przedmiotów np. noża, 

przedmiotów pochodzących z kradzieży) i przekazanie policji. 

7. Pedagog sporządza wraz z nauczycielem notatkę ze zdarzenia. 

8. Każdy przypadek podlega analizie  na Zespole Wychowawczym oraz Radzie 

Pedagogicznej w celu wyciągnięcia wniosków. 

 

Czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

jest zachowanie, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył  17 lat. 

 

Przestępstwem są czyny popełnione przez ucznia, który ukończył 17 lat i mają tu 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

   

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. 

W przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 lat należy 

zawiadomić policję lub prokuraturę. 

 

 

VI.  W przypadku uczeń stał się ofiarą przestępstwa lub czynu karalnego, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. udziela pierwszej pomocy, bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, kiedy 

ofiara doznała obrażeń; 

2. niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

3. Powiadamia rodziców ucznia; 

4. Ustala okoliczności zdarzenia i ustala świadków zajścia. 

5. Niezwłocznie zawiadamia policję w przypadku przestępstwa i czynu karalnego 

6. Sporządza  notatkę ze zdarzenia 

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest : 

 

 Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

 Udzielanie innej osobie, ułatwienia lub umożliwienia ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia  

 Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających; 

 



 

VI . W przypadku przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie znanych nikomu, 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Wylegitymować obcą osobę, zażądać wyjawienia celu wizyty; 

2. usunąć z terenu szkoły w przypadku braku dokumentu i niejasnego celu wizyty; 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń i odmowie opuszczenia szkoły 

zawiadomić dyrektora szkoły i wezwać policję. 

4. Po przybyciu policji przekazać swoje spostrzeżenia i opisać osobę obcą ( w przypadku 

kiedy ucieknie po wezwaniu policji). 

 

VII.   W przypadku kradzieży dokonanej w szkole na rzecz ucznia, wychowawca klasy 

powinien podjąć następujące kroki: 

 

 

1. Wyjaśnić czy zaginione rzeczy były prawidłowo zabezpieczone przez ucznia przed 

kradzieżą, czy uczeń przestrzegał zarządzeń obowiązujących w szkole dotyczących 

zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą; 

2. Podjąć działania wyjaśniające czas, miejsce oraz osoby mogące dokonać kradzieży. 

3. O rezultacie  powiadomić dyrektora szkoły i pedagoga; 

 

         Każdy wychowawca ma obowiązek poinstruować uczniów oraz rodziców na zebraniach                      

o zasadach zabezpieczenia przed kradzieżą rzeczy , pieniędzy, telefonów komórkowych itd.,               

a także obowiązujących w tym względzie zarządzeń  w szkole  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ 

IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Opracował 

mgr Krzysztof Łangowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury postępowania zostały przedstawione do konsultacji           

w pokoju nauczycielskim w dniach ......................................, 

 na Zespole Wychowawczym w dniu ....................................... 

oraz omówione i zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej 

w dniu ......................................... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania  szkoły ograniczajace dystrybucję narkotyków w szkole 

zostały przedstawione do konsultacji  w pokoju  nauczycielskim         

w dniach ......................................, 

 na Zespole Wychowawczym w dniu ......................... 

oraz omówione i zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej 

w dniu ......................................... 
 

 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ  SZKÓŁ 

IM. ST. STASZICA W ŚWIĄTKACH 
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Opracował 

mgr Krzysztof Łangowski 
 


