
NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE PUBLICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU ZNAJDUJE 

SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, 

NARKOTYKÓW LUB DOPALACZY, ALBO POSIADA 

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 

 
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub, że uczeń posiada substancje 

psychoaktywne, podejmuje następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenie 

pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu dziecka w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, czy 

też przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszowi policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, dyrektor zapisuje nr legitymacji, gdy 

rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy - odmawiają 

przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia 

lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. Gdy rodzice odmówią odbioru ucznia przewozi 

się do izby wytrzeźwień. O tym, czy zostaje w szkole, decyduje lekarz po ustaleniu stanu 

zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia 

do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). 

7. O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń 

nie ukończył 18 lat. 



8. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

9. Jeżeli uczeń nie chce wydać substancji psychoaktywnych, wezwać policję, pracownik 

oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania, prawo takie posiada policja. Należy 

przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym 

ewentualnie spisać kontrakt. 

10. Objąć problem pracą zespołu wychowawczego oraz współpracować z podmiotami 

specjalistycznymi, w tym organizacjami pozarządowymi (ośrodki wsparcia i interwencji 

kryzysowej), dokumentować pracę. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, 

który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie 

powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leźy w kompetencji tej instytucji. 


