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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE 

SZKOŁY PRZEBYWA UCZEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW 

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

wpływem 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 

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/psycholog. Z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia 

dyrektor szkoły 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, 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. Policja zawiadamia 

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

- sąd rodzinny. 

8. 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. 

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

decyzję o wymierzeniu uczniowi - sprawcy kary przewidzianej w Statucie szkoły. 

10. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę, którą przekazuje dyrektorowi. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

POSIADANIA PRZEZ UCZNIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYKI 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada narkotyki, środki 

odurzające lub dopalacze, powinien zażądać od niego, w obecności innego nauczyciela 

lub pracownika szkoły, przekazania mu podejrzanej substancji, pokazania zawartości 

plecaka, kieszeni. Należy pamiętać, że nauczyciel nie jest uprawniony do przeszukania 

odzieży ucznia ani posiadanych przez niego przedmiotów (plecaka, torby) –czynność ta 

jest zastrzeżona wyłącznie dla funkcjonariuszy policji. 

2. Nauczyciel niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły 

i wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, informuje o zdarzeniu 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego przybycia do 

szkoły. Podczas rozmowy z rodzicami wychowawca klasy informuje o dokonanych 

ustaleniach oraz konsekwencjach wyciągniętych wobec ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia wydania substancji oraz ujawnienia zawartości 

torby/plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która na podstawie przepisów prawa może 

dokonać przeszukania ucznia oraz zabezpieczyć podejrzaną substancję celem 

przekazania jej następnie do badań laboratoryjnych i jednoznacznego stwierdzenia jej 

rodzaju. 

5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi posiadane substancje lub środki, 

wychowawca w rozmowie z uczniem podejmuje próbę ustalenia, od kogo ma 

podejrzane substancje, kiedy je nabył oraz za jaką kwotę, czy było to jednorazowe, czy 

wielokrotne nabycie, a następnie wzywa na teren szkoły policję i przekazuje 

funkcjonariuszom otrzymane od ucznia substancje. 

6. W każdym przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego (przez ucznia, który 

ukończył 13 rok życia, ale przed ukończeniem 17 lat) lub przestępstwa (przez ucznia 

powyżej 17 roku życia) posiadania środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, wprowadzania do obrotu środków odurzających, udzielania innej 

osobie, ułatwiania lub umożliwiania ich użycia oraz nakłaniania do ich użycia dyrektor 

szkoły ma obowiązek niezwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę, a w przypadku 

ucznia w wieku od 13 do 17 roku życia - również sąd rodzinny. 

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

decyzję o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w Statucie szkoły. 
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8. Wychowawca klasy z przeprowadzonych czynności z udziałem ucznia oraz rozmowy z 

jego rodzicami/prawnymi opiekunami sporządza notatkę, opisując przebieg zdarzeń 

i ustalone okoliczności oraz podjęte działania. Notatkę przekazuje następnie dyrektorowi 

szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA 

TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK 

1. Nauczyciel zabezpiecza zachowując środki ostrożności substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych lub przed zniszczeniem do czasu przyjazdu policji próbuje 

(o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy 

znaleziona substancja. 

2. Nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać, 

sprawdzać smaku, dotykać. Substancję należy umieścić w pomieszczeniu 

niedostępnym dla innych osób, nie pozostawiając jej bez nadzoru - nawet w 

pomieszczeniu zamkniętym. 

3. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 


