Załącznik 2

Procedury
postępowania w sytuacjach szczególnych zagroŜeń
związanych ze środkami uzaleŜniającymi i substancjami psychotropowymi,
z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję

KaŜdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacjach, kiedy :

1.

Uzyska informacje, Ŝe uczeń poza szkołą uŜywa alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd,
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

2. Uczeń znajduje się na terenie szkoły lub w trakcie zajęć organizowanych
przez szkołę pod wpływem środków uzaleŜniających lub substancji
zmieniających świadomość.

3. Uczeń znajduje się w posiadaniu na terenie szkoły lub w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę środków uzaleŜniających lub
zmieniających świadomość.

4. Podejrzewa, Ŝe uczeń znajduje się na terenie szkoły lub zajęć
prowadzonych przez szkołę pod wpływem środków uzaleŜniających lub
substancji zmieniających świadomość

5. Podejrzewa, Ŝe uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą
narkotyk
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6. Na terenie szkoły lub w trakcie działań organizowanych przez szkołę
dochodzi do dystrybucji (sprzedaŜy, udzielania, nakłaniania) środków
uzaleŜniających lub substancji zmieniających świadomość.

7. Występują inne sytuacje zagraŜające zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
nauczycieli, pracowników oraz klientów szkoły.

Działania interwencyjne
1. W przypadku uzyskania informacji, Ŝe uczeń który, nie ukończył 18 lat,
uŜywa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące
kroki :
1
Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2

Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3

Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami
oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji,
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców
zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej moŜe zaproponować rodzicom skierowanie
dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie
terapeutycznym.

4

JeŜeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji
ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd
rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5

W sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
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oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeŜenie ucznia,
spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie
przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd
rodzinny lub policję.
6

JeŜeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który
ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy
popełnienie przestępstwa, to stosuje się postępowanie jak wyŜej (pkt. a - e)

7

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który
ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału
w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu
postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

2. Procedura postępowania w sytuacji, kiedy uczeń znajduje się na terenie
szkoły lub zajęć prowadzonych przez szkołę pod wpływem środków
uzaleŜniających lub substancji zmieniających świadomość.

LP
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zadanie

Wykonawca
zadania
Osoba
interweniująca

Osoba
współpracująca
Pedagog,
wychowawca

lub organizowanych przez szkołę.
Umieszczenie ucznia w najbliŜszym,
bezpiecznym miejscu.
Wstępne określenie stanu, w którym
uczeń się znajduje.

Osoba
interweniująca
Pielęgniarka

Rozmowa z uczniem o zaistniałej
sytuacji.
Poinformowanie przełoŜonych
o zaistniałej sytuacji

Osoba
interweniująca
Osoba
interweniująca

Pedagog,
wychowawca
Pedagog,
wychowawca,
nauczyciel
Pedagog

Wyłączenie ucznia z zajęć szkolnych

W razie konieczności zapewnienie

Pielęgniarka

Dyrektor
Pedagog
Pogotowie
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7.

8.
9.
10.

11.

12.
13

uczniowi fachowej opieki medycznej
Poinformowanie rodziców lub
opiekunów ucznia o zaistniałej
sytuacji.
Poinformowanie Komisariatu Policji
o wydarzeniu.
Sporządzenie notatki słuŜbowej
dotyczącej wydarzenia.
W sytuacji zabrania ucznia do
szpitala, w przypadku nieobecności
rodzica lub opiekuna, towarzyszenie
mu do chwili umieszczenia go na
oddziale szpitalnym
Zorganizowanie spotkania z rodzicami
ucznia w celu omówienia zaistniałej
sytuacji i wypracowania sposobów
rozwiązań, środków zaradczych.
Zaproponowanie uczniowi
adekwatnych do sytuacji form pomocy
Zastosowanie sankcji wynikających ze
Statutu Liceum

Pedagog,
Wychowawca,
Osoba
interweniująca
Pedagog

ratunkowe
Dyrektor

Dyrektor

Osoba
Pedagog
interweniująca
Pedagog, osoba Wychowawca
interweniująca

Wychowawca
klasy, pedagog

Osoba
interweniująca,
Dyrektor

Pedagog

Wychowawca
klasy
Pedagog

Wychowawca
dyrektor

Przedstawiciele
SU
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3. Procedura postępowania w sytuacji, kiedy uczeń jest w posiadaniu na terenie
szkoły lub w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę środków
uzaleŜniających lub substancji zmieniających świadomość.

LP
1.

2

3

4

5
6
7.

Zadanie
Odebranie i zabezpieczenie
posiadanych środków

Wykonawca
Osoba
zadania
współpracująca
Wychowawca Dyrektor

Osoba
pedagog
interweniująca
Rozmowa z uczniem. Poinformowanie Osoba
Pedagog
go o groŜących konsekwencjach oraz interweniująca
o powiadomieniu rodziców lub
Wychowawca
opiekunów ucznia.
klasy,
Rozmowa z rodzicami lub opiekunami Wychowawca, Osoba
ucznia. Poinformowanie o zaistniałej pedagog
interweniująca,
sytuacji, o groŜących konsekwencjach,
Dyrektor
ustalenie metod współpracy szkoły z
rodzicami.
Poinformowanie Komisariatu Policji
Pedagog
Dyrektor
lub Komendy Miejskiej Policji o
wydarzeniu.
Sporządzenie notatki słuŜbowej na
Osoba
Pedagog,
temat wydarzenia.
interweniująca wychowawca.
Zaproponowanie adekwatnych do
Wychowawca Pedagog
sytuacji form pomocy
klasy
szkolny.
Zastosowanie sankcji wynikających ze Wychowawca Pedagog
Statutu Liceum
dyrektor
Przedstawiciele
SU
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4. Procedura postępowania w sytuacji, kiedy podejrzewa się, Ŝe uczeń na terenie
szkoły lub zajęć organizowanych przez szkołę znajduje się pod wpływem
środków uzaleŜniających lub substancji zmieniających świadomość.

LP
1.

2.

3.

Zadanie
Odizolowanie ucznia od reszty klasy przy
zapewnieniu opieki.

Wezwanie pielęgniarki lub lekarza w celu
stwierdzenia stanu zdrowia

Wykonawca
zadania
Wychowawca,

Osoba
współpracująca
Pedagog

Osoba
interweniująca
Wychowawca

Pedagog

Pielęgniarka lub
lekarz
Wychowawca,
Pedagog
Pielęgniarka lub
lekarz,

4.

Wezwanie rodziców ucznia, przekazanie
spostrzeŜeń
Podjęcie decyzji o pozostaniu w szkole lub
przekazaniu do placówki słuŜby zdrowia albo
wezwaniu policji ( w zaleŜności od sytuacji )

4.

dyrektor
Egzekwowanie obowiązków szkolnych ucznia Wychowawca,
i obserwacja jego zachowań w szkole

Dyrektor
Pedagog, rodzic

Pedagog

Nauczyciele
uczący
5.

Dokumentowanie podejmowanych
w stosunku do ucznia działań

Wychowawca

Pedagog
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5. Procedura postępowania w sytuacji, kiedy podejrzewa się, Ŝe uczeń na terenie
szkoły lub zajęć organizowanych przez szkołę posiada substancję
przypominającą narkotyk.

LP
1

2

Zadanie
Poproszenie ucznia o dobrowolne pokazanie
zawartości torby szkolnej, odzieŜy, innych
przedmiotów, budzących podejrzenie
Powiadomienie dyrektora szkoły

Wykonawca zadania
Osoba
interweniująca w
obecności innej
osoby
Osoba
interweniująca

Osoba
współpracująca
Pedagog
wychowawca
Pedagog

3

Powiadomienie rodziców i wezwanie do
szkoły

wychowawca

wychowawca
Pedagog

4

W uzasadnionych przypadkach wezwanie
policji (w celu przeszukania ucznia )

dyrektor

Wychowawca

pedagog
5

6.

Nawet jeśli uczeń dobrowolnie wyda
substancje naleŜy ją przekazać policji
Dokumentowanie podejmowanych w
stosunku do ucznia działań

pedagog

Dyrektor

Wychowawca

wychowawca
Pedagog
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6. Procedura postępowania w sytuacji, kiedy na terenie szkoły lub w trakcie
zajęć prowadzonych przez szkołę dochodzi do dystrybucji ( sprzedawania,
udzielania, nakłaniania, umoŜliwiania) środków uzaleŜniających lub substancji
zmieniających świadomość.

LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadanie

Wykonawca
zadania
Powiadomienie dyrekcji szkoły
Osoba
interweniująca
Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji Wychowawca,
Powiadomienie Komisariatu Policji lub
Dyrektor
Komendy Miejskiej o sytuacji.
Rozmowa z uczniem
Wychowawca
Sporządzenie notatki słuŜbowej opisującej
sytuację i podjęte działania
Zaproponowanie adekwatnych do sytuacji
form pomocy
Zastosowanie sankcji wynikających ze Statutu
Liceum

Osoba
interweniująca
Wychowawca

Osoba
współpracująca
Pedagog,
wychowawca
Pedagog
Pedagog
Pedagog, Osoba
interweniująca
Wychowawca
Pedagog,

Wychowawca

Pedagog

Dyrektor

Przedstawiciele SU
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7. Procedura postępowania w innych sytuacjach zagraŜających zdrowiu,
bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz jej
klientów.

LP

Zadanie

1.

Odizolowanie czynnika stwarzającego
zagroŜenie w przypadku, gdy jest to moŜliwe,
odizolowanie osób zagroŜonych.
Poinformowanie pielęgniarki szkolnej i
dyrektora szkoły o sytuacji
W razie konieczności wezwanie Pogotowia
Ratunkowego
Poinformowanie lub wezwanie Policji
Powiadomienie rodziców tych uczniów,
których dotyczy problem
Zaplanowanie dalszej procedury postępowania
w związku z zaistniałą sytuacją.

2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca
zadania
Osoba
interweniująca
Osoba
interweniująca
Osoba
interweniująca
Dyrektor
Wychowawca
Pedagog,
Wychowawca

Osoba
współpracująca
Wychowawca

Wychowawca
Wychowawca,
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Dyrektor

