
Załącznik nr 3 do 

Zarządzenia Dyrektora LSP nr 99/2021/2022 

z dnia 31.08.2022r. 

 

 

PROCEDURY   POSTĘPOWANIA   W   PRZYPADKU   ZNALEZIENIA    

oraz   PODEJRZENIA   ODURZENIA   przez   UCZNIA 

np.    w   SZKOLE   SUBSTANCJAMI   PSYCHOAKTYWNYMI 

Cel   

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i 

emocjonalnego uczniów przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń 

wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków 

odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”. 

Osoby  

odpowiedzialne  

za zarządzanie 

 

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła 

przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu 

zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: 

dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub 

pedagog szkolny/ psycholog. Czynnościami realizowanymi w trakcie 

procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

Sposób 

działania 

 

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania stanu odurzenia ucznia  

 

alkoholem należy: 

 Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

 Powiadomić wychowawcę klasy ucznia 

 Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

 Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego 

 Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga 
szkolnego/innego nauczyciela  

 Powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły 

 Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze 

postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych.  



 W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 
profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić 

również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.  

 Przeprowadzić rozmowę z rodzicami, wskazując argumenty dla 
zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć 

pomocą w zaistniałej sytuacji. 

 Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia, 

jeśli sytuacja tego wymaga (np. pogotowie). 

Sposób 

działania  

 

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania stanu odurzenia ucznia  

 

narkotykami należy: 

 Poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

 Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

 Poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego  

 W momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów 
w klasie  

 Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego/innego 

nauczyciela 

 Wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

 Przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze 
postępowania  

 Przeprowadzić rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz z 
uczniem 

 Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania 

się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej 

sytuacji 

 Opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z 
dzieckiem lub wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny 

 Monitorować i ewaluować efekty działań profilaktycznych i 
wychowawczych 

 Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia, jeśli 

sytuacja tego wymaga (np. pogotowie). 

Sposób 

działania 

 

W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie 

 

szkoły, należy: 

 

 Zachować szczególne środki ostrożności 

 Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. 

jej zniszczeniem  

 Powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję  

 Ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo należy znaleziona substancja  

 Przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o 

zaistniałej sytuacji  



 Opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w 
problematyki.  

 

Sposób 

działania  

 

 

W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających 

 

należy: 

 

 Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

 Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego  

 Powiadomić dyrektora szkoły, 

 Powiadomić Policję  

 Zażądać od ucznia przekazania zawartości toreb, plecaków itp. 
przedmiotów będących w posiadaniu ucznia oraz zawartości kieszeni 

ubrań 

 Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

 Poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w 

szkole/placówce  

 Przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców/opiekunów 
prawnych rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego  

 W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 
profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić 

również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.  

 Podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie 
posiadania i rozprowadzania środków odurzających. 

 

 

 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia  01.09.2022r.   

 


