PROCEDURA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST W SZKOLE
POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
1. Osoba, która podejrzewa ucznia o bycie pod wpływem alkoholu/środków odurzających ma
obowiązek powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego lekcję/ lub nauczyciela dyżurującego (jeśli
podejrzenie pojawiło się w czasie przerwy). Nauczyciel podejmuje działania zabezpieczające ucznia
(odizolowanie go w bezpieczne miejsce) jeśli nie może sam zająć się uczniem, wzywa pielęgniarkę
szkolną, psychologa, pedagoga, wychowawcę, którzy przejmą opiekę nad uczniem. O sytuacji za
każdym razem powiadomiony powinien być niezwłocznie wychowawca i dyrektor, psycholog albo
pedagog.
2. Nauczyciel/osoba przejmująca opiekę nad uczniem próbuje ustalić czy uczeń zażył niedozwolone
substancje, w jakiej ilości, jakiego rodzaju.
3. W razie dużych problemów zdrowotnych ucznia - nauczyciel/ osoba przejmująca opiekę nad nim
udziela uczniowi pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywa pogotowie.
4. W razie problemów z zachowaniem (agresja wobec ludzi, rzeczy, autoagresja ucznia, podejrzenie
popełnienia czynu karalnego pod wpływem alkoholu/środka odurzającego) osoba przejmująca
opiekę nad uczniem w porozumieniu z dyrektorem lub dyrektor wzywa policję
5. Dyrektor, wychowawca, pielęgniarka lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora niezwłocznie
wzywa do szkoły rodzica/opiekuna ucznia informując go o sytuacji ucznia i podejrzeniach wobec
niego i konieczności odebrania dzicka ze szkoły. Próby skontaktowania się z rodzicem/opiekunem
lub w razie niemożliwości – z innym bliskim członkiem rodziny ucznia - powtarzane są do skutku.
6. W razie wystąpienia punktu 3 lub 4 o dalszym postępowaniu decyduje lekarz pogotowia, albo
policjant. Przedstawiciele szkoły, którzy mają wiedzę o sytuacji, udzielają informacji
przedstawicielom służby zdrowia, policji.
7. W przypadku interwencji odpowiednich służb w szkole, w placówce służby zdrowia,
samochodzie policyjnym, na komisariacie, uczniowi musi towarzyszyć rodzic/opiekun, a jeśli to
niemożliwe - do jego przybycia towarzyszy mu pedagog, lub psycholog, lub wychowawca, lub inny
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, który pozostaje w kontakcie z rodzicem/opiekunem.
8. Jeśli stan ucznia nie wymaga interwencji służb, uczeń oczekuje na rodzica w bezpiecznym
miejscu pod opieką pielęgniarki, psychologa, albo pedagoga, albo nauczyciela wyznaczonego przez
dyrektora.
9. Psycholog, lub pedagog, wychowawca lub nauczyciel podejmujący interwencję niezwłocznie
sporzadzają notatkę ze zdarzenia i jego przebiegu.
10. Po powrocie ucznia do szkoły psycholog przeprowadza rozmowy z uczniem oraz jego
rodzicem/opiekunem w celu diagnozy przyczyn zażycia przez ucznia niedozwolonych środków,
określenia ewentualnego zagrożenia uzależnieniem i udzielenia rodzicowi porad dotyczących
postępowania z uczniem. Podczas rozmowy przekazywane są rodzicowi informacje dotyczące
placówek pomocowych.
11. Wychowawca, psycholog, pedagog w kolejnych tygodniach monitorują sytuację wychowawczą i
zdrowotną ucznia (poprzez rozmowy, obserwacje, kontakt z rodzicem/opiekunem) i w razie
podejrzeń o kolejne próby zażycia środków odurzających / alkoholu podejmują następujące
działania:
a) wzywają rodzica/opiekuna i zobowiązują go na piśmie do podjęcia działań ukierunkowanych na
pomoc dziecku: ścisłej kontroli i intensywniejszych działań wychowawczych, zwrócenia się do
odpowiedniego specjalisty w placówce pomocowej (Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni
Uzależnień itp.), przekazują informacje o placówkach pomocowych i specjalistach (najlepiej w
formie pisemnej). Pomoc może być dodatkowo udzielana przez szkolnych specjalistów, szczególnie
psychologa i socjoterapeutę.
b) monitorują nadal sytuację ucznia i przebieg organizowania dla niego pomocy
c) jeśli mają informacje, że uczeń nadal zażywa alkohol/niedozwolone środki - w porozumieniu z
dyrektorem powiadamiają specjalistę ds nieletnich z policji lub kierują do Sądu Rodzinnego
odpowiedni wniosek (w zależności od rozpoznanych przyczyn problemu – o rozpoznanie sytuacji
rodzinnej lub o środki wychowawcze z powodu demoralizacji ucznia).

