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Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów 

(alkoholu) lub palenie (picie) na terenie szkoły. 
 

 

Podstawa prawna: 
 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. 
z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. 
zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r.Nr 10, poz.55)





1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog szkolny, itd.) ma prawo 

zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy (alkohol), pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży). Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać 

czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji. Odmowa okazania torby wymaga zawiadomienia rodziców przez 

wychowawcę o uzyskanej informacji na temat palenia papierosów (picia alkoholu). 

2. W przypadku znalezienia papierosów (alkoholu) nauczyciel zabezpiecza je. 

3. Przeprowadza rozmowę wstępną z uczniem (nauczyciel interweniujący), przekazuje 

sprawę wychowawcy klasowemu 

4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu. 

5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje  

im informację o paleniu papierosów przez dziecko. Przeprowadza rozmowę z uczniem  

w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś bezwzględnie do szczegółowego nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę 

o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic dziecka. 

6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca 

powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

7. Wychowawca obniża zachowanie w oparciu o przyjęte w WZO kryteria. 


