
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI
W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH ZE ZNALEZIENIEM,

POSIADANIEM LUB UŻYWANIEM NARKOTYKÓW
obowiązująca

w Szkole Podstawowej nr 4
im. M. Kopernika w Andrychowie

1. NARKOTYKI NA TERENIE SZKOŁY - zabezpieczenie, powiadomienie dyrektora
szkoły i powiadomienie policji:

a. umieszczenie substancji w papierowej kopercie, “koszulce” biurowej itp.;
b. przeniesienie substancji w bezpieczne miejsce np. do gabinetu dyrektora, pedagoga;
c. przekazanie wstępnych informacji na temat okoliczności zdarzenia pedagogowi lub

psychologowi;
d. ustalenie przez pedagoga lub psychologa dokładniejszych okoliczności zdarzenia,

powiadomienie dyrektora oraz przekazanie mu podejrzanej substancji;
e. wezwanie przez dyrektora policji.

2.  UCZEŃ Z NARKOTYKIEM W SZKOLE - zabezpieczenie i powiadomienie
dyrektora szkoły oraz  rodziców lub opiekunów:
a. odizolowanie ucznia od reszty klasy;
b. zapewnienie uczniowi opieki dorosłego i uniemożliwienie kontaktu z innymi osobami;
c. powiadomienie dyrektora szkoły oraz wezwanie do szkoły rodziców;
d. sprawowanie opieki nad uczniem przez pedagoga, psychologa lub innej wyznaczonej

osoby w razie braku możliwości skontaktowania się z rodzicami;
e. żądanie w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor) wydania

substancji (dobrowolne opróżnienie kieszeni, zawartości plecaka itp.);
f. zabezpieczenie substancji w przypadku dobrowolnego wydania, przekazanie jej do

dyrektora szkoły, w dalszym postępowaniu przekazanie policji;
g. ustalenie okoliczności wejścia w posiadanie przez ucznia danej substancji przez

pedagoga, psychologa lub wychowawcę i sporządzenie dokładnej notatki;
h. wezwanie policji przez dyrektora szkoły w przypadku odmowy przez ucznia wydania

substancji;
i. wyznaczenie przez wychowawcę (po konsultacji z psychologiem, pedagogiem

i dyrektorem szkoły) rodzaju konsekwencji wyciągniętych wobec ucznia oraz ustalenie
form pomocy uczniowi i rodzinie.



3. UCZEŃ POD WPŁYWEM NARKOTYKU W SZKOLE - zabezpieczenie
i powiadomienie dyrektora szkoły, rodziców lub opiekunów i ewentualne wezwanie
pomocy medycznej oraz policji:
a. odizolowanie ucznia od reszty klasy;
b. zapewnienie uczniowi opieki dorosłego i uniemożliwienie kontaktu z innymi osobami;
c. powiadomienie dyrektora szkoły oraz wezwanie do szkoły rodziców;
d. sprawowanie opieki nad uczniem przez pedagoga, psychologa lub innej wyznaczonej

osoby w razie braku możliwości skontaktowania się z rodzicami;
e. żądanie w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor) wydania

substancji (dobrowolne opróżnienie kieszeni, zawartości plecaka itp.);
f. ustalenie rodzaju substancji, okoliczności wejścia w posiadanie przez ucznia danej

substancji przez pedagoga, psychologa lub wychowawcę i sporządzenie dokładnej
notatki;

g. zabezpieczenie substancji w przypadku dobrowolnego wydania, przekazanie jej do
dyrektora szkoły, w dalszym postępowaniu przekazanie policji;

h. wezwanie pogotowia ratunkowego i policji przez dyrektora szkoły;
i. wyznaczenie przez wychowawcę (po konsultacji z psychologiem, pedagogiem

i dyrektorem szkoły) rodzaju konsekwencji wyciągniętych wobec ucznia oraz ustalenie
form pomocy uczniowi i rodzinie.


