
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH -                                

- ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z SUBSTANCJAMI ODURZAJĄCYMI                                     

I ALKOHOLEM ORAZ DOPUSZCZANIA SIĘ PRZEZ UCZNIÓW CZYNÓW 

KARALNYCH, A TAKŻE ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI 

LUB PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH  

 

§1 

1. Sytuacja kryzysowa - nauczyciel uzyskał informację, iż uczeń używa alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd lub przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły: 

1) nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora  szkoły; 

3) wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców i przekazuje im uzyskaną 

informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności;                      

w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; 

4) w toku interwencji profilaktycznej wychowawca łub pedagog szkolny może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym; 

5) w sytuacji gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub, gdy szkoła wykorzystała 

dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie 

ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję. 

 

§2 

1. Sytuacja kryzysowa - nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły: 

1) nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie 

pozostawia go samego - stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego  zdrowie               

i życie; 

2) nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga 

szkolnego, który następnie powiadamia dyrektora szkoły; 

3) w razie potrzeby pielęgniarka udziela pierwszej pomocy medycznej oraz na polecenie 

dyrektora szkoły (a w przypadku jej nieobecności wychowawca) wzywa pogotowie lub  

Policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia; 

4) wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego 

przybycia do szkoły; 



5) o przewiezieniu ucznia do  placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszowi Policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia                   

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) wychowawca lub pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę 

służbową 

7) zajściu, którą podpisują rodzice ucznia 

8) w sytuacji gdy powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub substancji odurzających na terenie szkoły dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym na piśmie Policji i Sądu Rodzinnego i Nieletnich; 

9) pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje o możliwości skorzystania                           

ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno – psychologicznej dotyczącej uzależnień. 

 

§3 

1. Sytuacja kryzysowa - nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

substancję odurzającą. 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły: 

1) nauczyciel lub pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję 

przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 

przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) 

ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

2) nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły; 

3) dyrektor szkoły wzywa Policję; 

4) po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję             

i  informacje dotyczące zdarzenia. 

 

§4 

1. Sytuacja kryzysowa - nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie środek 

przypominający substancję odurzającą. 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły:  

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo poprosić 

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

(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją; 

2) nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji; 

3) nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie wychowawcę, pedagoga             

i dyrektora szkoły; 

4) wychowawca / pedagog powiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa; 

5) w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, 

dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia 

oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 



6) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją przybyłym funkcjonariuszom Policji; 

7) nauczyciel wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę  

substancję, dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze 

swoimi spostrzeżeniami. 

 

§5 

1. Sytuacja kryzysowa - nauczyciel stwierdził, że uczeń popełnił czyn karalny lub przestępstwo. 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły:  

1) nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub pedagoga i dyrektora szkoły; 

2) nauczyciel ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3) przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę; 

4) wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców ucznia-sprawcy; 

5) dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Policję; 

6) nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące                    

z przestępstwa i przekazuje je Policji. 

 

§6 

1. Sytuacja kryzysowa - nauczyciel stwierdził, że uczeń stał się ofiarą czynu karalnego lub 

przestępstwa. 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły: 

1) w razie potrzeby nauczyciel lub higienistka udziela pierwszej pomocy przedmedycznej; 

2) nauczyciel ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3) nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub pedagoga i dyrektora szkoły, który 

wzywa Policję i w razie konieczności pogotowie; 

4) wychowawca lub pedagog wzywa rodziców ucznia – ofiary. 

 

 

§7 

1.  Sytuacja kryzysowa - nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję lub przedmioty, które 

ocenia jako niebezpieczne (np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje). 

2. Działania interwencyjne pracowników szkoły: 

1) nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły; 

2) nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły; 

3) nauczyciel uniemożliwia dostęp osobom postronnym do tych rzeczy; 

4) dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję. 


