
    PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W  
SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych 
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne 
zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien pojąć następujące 
kroki:
       - przekazać uzyskaną informację dyrektorowi szkoły

– wezwać do szkoły rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia i przekazać im 
uzyskaną informację. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich
obecności.

– Zobowiązać ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, zaź rodziców 
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 
specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 
szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 
(specjalistę do spraw nielitnich).
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 
uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć 
następujące kroki:

– powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora lub wicedyrektora szkoły
– odizolowuje ucznia od pozostałych uczniów, ale ze względu bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone 
jego życie ani zdrowie

– zawiadamia rodziców/opiekunów, których zabowiązuje do niezwłocznego 
odebrania ucznia ze szkoły.

– Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 
pod wpływem środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń 
jest agresymny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób lub swojemu.

– Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to 
szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) 
lub sądu rodzinnego.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

– zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 
osób niepowołanych oraz ewentualnym zniszczeniem jej do czasu przyjazdu 
policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 
pedagogicznych)ustałić, do kogo znaleziona substancja należy.

– Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i policję. Po przyjeździe 
policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 



dotyczące zdarzenia.
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 
substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

– ma prawo żądać (w obecności innej osoby), aby uczeń przekazał mu tę 
substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma 
prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki 
ucznia.

– O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców 
/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa

– w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 
pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która dokonuje 
przeszukania oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy

– jeżeli uczeń dobrowolnie wyda substancję, nauczyciel, po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki 
policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył 
substancję.

– Nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając możliwie dokładną 
notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.


