
    POSTĘPOWANIE  DYREKTORA  SZKOŁY W PRZYPADKU  UJAWNIENIA NA  
        TERENIE SZKOŁY OSOBY BĘDACEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU BĄDŹ 
                                           ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. 
 
 

Do podejmowania  przez szkolę działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 

zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 stycznia 2003r  

w sprawie  szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniami. 

 

Szkoła jest miejscem, gdzie  występują nieomal wszystkie nurtujące młodzież  

problemy i związane z tym zagrożenia . Dlatego  tez szkoła  zobowiązana  jest do wczesnego 

rozpoznania niedostosowania  społecznego  i podejmowania działań profilaktycznych, 

wychowawczych a w  przypadku uczniów  niedostosowanych –działań resocjalizacyjnych. 

Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora na zaistniałe  sytuacje 

zagrożenia  oraz powiadomienie w razie  potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym 

stopniu   zwiększyć skuteczność  oddziaływań. 

 

 

Paragraf 9 stanowi: „Szkoła  i placówki oświatowe  podejmują działania interwencyjne 

polegające  na powiadamianiu  rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności 

gdy dzieci  i młodzież używają  środki  odurzające, psychotropowe” 

 

 

     Procedury  obowiązujące  w Z.S.P. w Zdunach  podczas  ujawnienia w    

                          szkole osób o których mowa w paragrafie 9. 
 

 

1. W sytuacji zagrożenia demoralizacją na terenie szkoły, należy ustalić wiek osoby.  

 

a/ W zakresie  postępowania  dotyczącego  zapobiegania i zwalczania demoralizacji – 

nieletnim jest osoba,która nie ukończyła 18 roku życia ( art.1§ 1pkt.1) 

  

      b/ W  zakresie postępowania  o czyny karalne jest to osoba, która dopuściła się takiego  

       czynu  po ukończeniu 13 roku życia  a przed ukończeniem 17 lat ( art.1§1 pkt.2) 



 

c/ W zakresie wszczęcia postępowania  wobec nieletniego, do którego mają zastosowanie  

przepisy art.1 O § 2 Kodeksu Karnego  i dotyczy nieletniego ,który  po ukończeniu 15 

roku życia  dopuszcza się  czynu zabronionego.              

 

2. W przypadku ujawnienia na terenie  szkoły  osób będących  pod wpływem 

środków  odurzających lub pod wpływem narkotyków: 

 

a/ jeżeli jest to osoba nieletnia ,dyrektor wzywa natychmiast rodziców  lub opiekuna 

    prawnego ucznia, jeżeli  tacy ów się nie stawią ,wzywa patrol policyjny w celu  

    wyjaśnienia sprawy. 

 

b/ jeżeli jest to osoba  pełnoletnia ,dyrektor natychmiast wzywa patrol policji. 

 

3. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą 

środków narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, bez 

nagłaśniania  sprawy w środowisku  szkolnym . 

 

4. Uczeń, który dopuścił się czynu o którym mowa  w pkt.2. otrzymuje naganę 

dyrektora  szkoły  z  ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły. 
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