
Załącznik 6 

 

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o znajdowanie 

się w stanie odurzenia. 

 

Działania interwencyjne. 

I. W przypadku uzyskania informacji, że wychowanek używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, wychowawca 

powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację kierownikowi internatu. 

2. Wychowawca wzywa do internatu rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.  

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie internatu znajduje 

się wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien 

podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach rodziców. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty grupy, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie 

zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Zawiadamia o tym fakcie kierownika internatu oraz 

rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

wychowanka. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, 

o pozostaniu wychowanka w internacie, czy przewiezieniu do placówki 

służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom 

policji - decyduje wychowawca w porozumieniu z kierownikiem  

placówki. 

4. Kierownik internatu zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice 

wychowanka będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do 

internatu, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 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). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów 

oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

5. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub internatu przez ucznia, który 

ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

  



III. W przypadku, gdy wychowawca lub nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć 

następujące kroki: 

1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu kierownika internatu, który 

podejmuje decyzję o wezwaniu policji. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję 

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

  

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Wychowawca w obecności innej osoby (kierownik, wychowawca, 

pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby wychowanek przekazał mu 

tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją.  

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia kierownika internatu oraz 

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy wychowanek, mimo wezwania, odmawia przekazania 

wychowawcy substancji i pokazania zawartości teczki, kierownik 

internatu podejmuje decyzję o wezwaniu policji, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję 

i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli wychowanek wyda substancję dobrowolnie, wychowawca, po 

odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać 

ją do jednostki policji. Całe zdarzenie wychowawca dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami. 

    UWAGA: 

    Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce 

karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych;  

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz 

nakłanianie do użycia;  

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  



 Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu 

przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest 

uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. 

 Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów 

popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

 


