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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL

PODEJRZF,WA,ZE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ

BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKOW.

Nauczyciel powinien podiać następuiace kroki:

odizolowuj e ucznia od reszty klasy, alę ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go

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

powiadamia o swoich przyp|Lszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkołY, a sam

wTaca do swoich zĄęó.

Dyrektor lub wychowawca wzywa \ekarza,w celu stwierdzenia stanu trzeŹwoŚci lub

odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

Dyrektor lub wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodzicódopiekunów, których

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/oPiekunowie

odmówią odebrania dziecka, to o pozostaniu ucznia w szkole, azy ptzęwiezieniu do

placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji -

decyduje \ekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w Porozumieniu

z dyrektorem szkoły/placówki.

W miarę możliwości wychowawca, pedagog szkolny ustalają źródło pochodzenia alkoholu

lub środka odurzające go oraz świadków mających związekze zdarzeniem.

Dyrektor szkoły zawiadamia najb\iższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego

pod wpływem alkoholu - odmawiająprzyjścia do szkoły, a jest on agres}"wny,bądź swoim

zachowaniem daje powód do zgorczenia albo zagrńa życiu lub zdrowiu innYch osób.

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,I policja ma mozliwoŚÓ przewiezienia

uczniado izby v,rytrzeżwień albo do poticyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanYch - na

czas niezbędny do Wrzęźwienia (maksymainie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia

zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeńnie ukończYł 18 lat.

Jeżeli powtarzająsię przypadki, w ktorych uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na teręnie szkoły, to dyrektor szkołY ma

obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich)lub Sądu Rodzinnego.

1 Stężenie we krwi powyżej 0,5 %o alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu

w l dmi,

1.

)

3.

4.

5.

6.

7.


