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Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów
alkoholowych.
Każda osoba, która podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się jakakolwiek osoba pod
wpływem alkoholu, zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi lub
innemu pracownikowi szkoły, którzy o zaistniałej sytuacji informują dyrektora szkoły.

1. Uczniowie:
a. jeżeli uczeń jest podejrzany o to, że znajduje się pod wpływem alkoholu,

kierowany jest do pedagoga, psychologa lub dyrektora szkoły;
b. pedagog, psycholog lub dyrektor po rozmowie z uczniem podejmuje decyzję

dotyczącą  dalszego postępowania;
c. w sytuacji podejrzenia ucznia o spożycie alkoholu pedagog, psycholog lub

dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie jego rodziców;
d. w szczególnych przypadkach dyrektor prosi o interwencję policję.

2. Rodzice:
a. w sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic lub inny dorosły

zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu, dziecko nie zostaje
oddane pod opiekę temu dorosłemu;

b. w sytuacji takiej rodzic (inny dorosły) proszony jest o opuszczenie szkoły,
a dziecko oddane jest pod opiekę innemu dorosłemu opiekunowi;

c. jeżeli rodzic (inny dorosły) nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób
agresywny, zostaje powiadomiona policja;

d. jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko pod wpływem
alkoholu, powtarzają się, pedagog i psycholog szkolny wraz z dyrektorem
podejmują decyzję  o powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji.

3. Osoby obce:
a. jeżeli na terenie szkoły znajduje się dorosła osoba będąca pod wpływem

alkoholu, zostaje ona poproszona o opuszczenie placówki;
b. jeżeli osoba ta nie chce opuścić szkoły lub zachowuje się agresywnie, zostaje

powiadomiona policja;
c. jeżeli na terenie szkoły przebywa absolwent lub inna osoba niepełnoletnia,

wobec której zachodzi podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu, należy
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie jej rodziców i (w razie konieczności)
odpowiednie instytucje.


