
Procedura postępowania w  Szkole Podstawowej nr 5 w przypadku 

podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków 

 
1. Nauczyciel, który podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków, informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy 

lub pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

2. Z uwagi na bezpieczeństwo takiego ucznia nauczyciel lub inny wyznaczony 

pracownik szkoły umieszcza go w miejscu niedostępnym dla innych osób (w sali lub 

w innym pomieszczeniu niedostępnym dla pozostałych uczniów) i sprawuje nad nim 

opiekę. 

3. Nauczyciel wzywa do szkoły pogotowie w celu stwierdzenia lub wykluczenia stanu 

nietrzeźwości lub stanu odurzenia ucznia, a gdy jest to konieczne – udzielenia mu 

pierwszej pomocy. 

4. Wychowawca ucznia lub dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, chyba że 

wcześniej został zabrany przez pogotowie. 

5. Podczas spotkania z rodzicami obecni są: dyrektor szkoły, wychowawca klasy oraz 

pedagog szkolny. Z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia pedagog lub 

wychowawca klasy sporządza notatkę, w której zawiera informacje co do przebiegu 

spotkania i przekazania ucznia rodzicom. Rodzice podpisują notatkę, potwierdzając 

w ten sposób odbiór dziecka ze szkoły. 

6. W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły lub braku możliwości nawiązania 

kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka lekarz z pogotowia, po zbadaniu 

ucznia, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o jego przewiezieniu do 

szpitala lub przekazaniu go funkcjonariuszom policji. 

7. W przypadku, gdy uczeń jest agresywny i stwarza zagrożenie dla innych uczniów lub 

pracowników szkoły, a rodzice odmawiają jego odbioru lub nie jest możliwe 

nawiązanie z nimi kontaktu, dyrektor szkoły zawiadamia o zdarzeniu policję. 

8. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ucznia (w sytuacji, gdy rodzice nie 

chcą odebrać go ze szkoły lub nie ma z nimi kontaktu) policja może umieścić ucznia 

w izbie wytrzeźwień na czas maksymalnie 24 godzin, a w przypadku jej braku – 

w jednostce policji, w odosobnieniu od osób dorosłych. Policja zawiadamia również 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, a gdy uczeń nie ma ukończonych 18 lat – sąd 

rodzinny. 

9. W przypadku powtarzania się podobnych zdarzeń w stosunku do tego samego ucznia 

dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym policję (wydział do spraw 

nieletnich) oraz sąd rodzinny, gdy uczeń nie ukończył 18 roku życia. 

10.Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy i pedagogiem podejmuje 

decyzję o wymierzeniu uczniowi - sprawcy kary przewidzianej w regulaminie 
szkolnym. 
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