
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ SZKOŁY JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU  

LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJ ĄCYCH 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń może być pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających odizolowuje ucznia. 

2. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub 

pedagoga szkolnego.  

3. Nauczyciel zapewnienia pomoc medyczną (wzywa pielęgniarkę szkolną). W sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe. 

4. Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły: 

� rodzice (opiekunowie prawni) podpisują oświadczenie, że odbierają dziecko ze szkoły                  

z powodu podejrzenia, iż znajduje się ono pod wpływem alkoholu lub środków 

psychoaktywnych. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają podpisania 

oświadczenia, dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. Do 

czasu jej przyjazdu pozostaje on w szkole pod opieką pielęgniarki lub wyznaczonego 

nauczyciela.  

� w przypadku odmowy zabrania ucznia przez rodziców (opiekunów prawnych) – po 

poinformowaniu ich o konsekwencjach takiego działania – uczeń zostanie  przekazany 

do placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji. 

� w przypadku, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu jest agresywny lub w inny 

sposób swoim zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia 

policję. 

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor wzywa policję, 

która decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia. 

6. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu dyrektor szkoły, 

wychowawca i pedagoga szkolnego odbywają rozmowę o zaistniałej sytuacji z 

uczniem i jego rodzicami. 

7. Z rozmowy na temat zachowania ucznia i zdarzenia bycia przez niego nietrzeźwym                        

lub pod wpływem środków psychoaktywnych na terenie szkoły sporządza się notatkę. 

8. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy w dokumentacji pedagoga szkolnego 

9. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

 



Wzór nr 1 – oświadczenie odbioru ucznia przez rodziców(opiekunów): 

 

                             Zamość, dn. ……………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dnia ………................ zostałem/am wezwany/a przez pracowników szkoły                    

i odebrałem/am syna/córkę …………………………...………………………………............... 

ur. ……………………. w …………………….., co do którego/której zachodzi podejrzenie,  

iż znajduje się pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych. 

Zachowanie dziecka: (opisać zaobserwowane i zaistniałe objawy i zachowanie): 

……………………………………………................................…......…………………………

………………………………………………………………………………………………....... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego             Podpis osoby przekazującej 

dziecko 

 

 


