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Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy 
sobie substancje przypominające narkotyki lub dopalacze.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U.z 2015, poz.1249)

2) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach. (Dz.U.2003 nr 6 poz.69 z późniejszymi zmianami.)

3) Ustawa z dnia 15.09.2000r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2000r. Nr 91 poz.1010),

4) Ustawa z dnia 24.04.2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 875).

Nauczyciel/pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki:

1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego 
i dyrektora lub wicedyrektora szkoły, a w razie konieczności (zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ucznia i innych osób) wzywa higienistkę szkolną lub lekarza w celu udzielania 
pomocy medycznej i policję oraz telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów do 
natychmiastowego stawiennictwa i przekazuje im uzyskaną informację.

3. Uczeń, gdy wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją  do jednostki policji oraz przekazuje 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, pedagog itp.) ma prawo 
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie 
co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia -  czynność zastrzeżona 
wyłącznie dla policji.

5. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 
nich innych osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniu do czasu przyjazdu 
policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, w jaki 
sposób i od kogo lub do kogo znaleziona substancja należała, a po przyjeździe policji 
niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję.
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6. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

7. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności, zobowiązuje 
ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców/opiekunów do nadzoru 
nad dzieckiem i proponuje im skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki (udział 
w programie terapeutycznym), zobowiązując ich do odebrania dziecka ze szkoły. 
W sytuacji, gdy kontakt z rodzicami/opiekunami jest niemożliwy lub gdy odmawiają 
odebrania dziecka, to o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki 
służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje 
lekarz, po ustaleniu stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły 
decyduje o dalszym postępowaniu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w 
sprawach nieletnich.

8. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia 
do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii -  w Polsce karalne jest:

1. posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2. wprowadzenie do obrotu środków odurzających;
3. udzielenie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia;
4 . wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Konsekwencje dla ucznia:

1. wezwanie rodziców/prawnych opiekunów;
2. powiadom ienie Policji i Sądu Rodzinnego;
3. zawieszenie w przywilejach uczniowskich (np. na okres trzech miesięcy, itp.)
4. wychowawca klasy sporządza notatkę o zajściu, którą podpisują rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia (zapis w dzienniku);
5. wychowawca i dyrektor szkoły ustala wobec ucznia karę określoną w Statucie Szkoły;
6. zaistniałe wydarzenie jest odnotowane przez pedagoga szkoły w teczce indywidualnej

UWAGA:

ucznia.


