
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Tarnobrzegu 
 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL 

PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ 
BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW. 

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 
pozostawia go samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone 
jego zdrowie lub życie. 
 

3. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, oraz rodziców / prawnych opiekunów 
ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 
 

4. W przypadku odmowy ze strony rodziców / prawnych opiekunów, 
o pozostawieniu ucznia   w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby 
zdrowia, bądź przekazaniu go do dyspozycji policji decyduje lekarz, po 
ustaleniu aktualnego stanu zdrowia  i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
 

5. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice 
odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli 
lub swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 
zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 
 

6.  W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 

promila alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 25 mg w 1 dm
3) policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej 
braku do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas 
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 
umieszczenia zawiadamia się rodziców/ opiekunów oraz sąd rodzinny.  
 

7. Pedagog sporządza notatkę z zajścia. 
 

8. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, świadczy to o jego 
demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia o tej 
szczególnej sytuacji policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  
 

9. Spożywanie przez ucznia alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie 
z art. 43 Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję 
i dalszy tok postępowania leży już w kompetencjach tej instytucji. 

 
  


