PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA
PRZY SOBIE ALKOHOL LUB SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora
lub dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu posiadany alkohol
lub podejrzaną 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 plecaka ucznia – jest to czynność
zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2. Dyrektor szkoły (lub wychowawca, pedagog, wicedyrektor na polecenie dyrektora),
powiadamia
rodzica
ucznia
lub
opiekuna
prawnego
o
sytuacji
i wzywa do natychmiastowego stawiennictwa.
3. Pedagog (lub inna osoba wskazana przez dyrektora) rozmawia z uczniem w obecności
innej osoby lub osób (np. dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy) i rodzica
lub prawnego opiekuna (jeśli stawi się on bezpośrednio po wezwaniu dyrektora
szkoły) – ustala (w miarę możliwości) pochodzenie alkoholu lub podejrzanej
substancji, okoliczności ich nabycia oraz ewentualny udział innych osób, które
uczestniczyły w zdarzeniu. Informacje te przekazuje policji.
4. Dyrektor informuje rodzica lub opiekuna prawnego o konsekwencjach czynu.
5. W przypadku gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi posiadanego alkoholu
lub podejrzanej substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa
policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza
alkohol lub znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
6. Jeżeli uczeń wyda posiadany alkohol lub substancję dobrowolnie, nauczyciel
w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora), po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi szkoły, który
następnie przekazuje alkohol lub podejrzaną substancję policji.
7. Pedagog (lub inna osoba wskazana przez dyrektora szkoły) sporządza notatkę ze
zdarzenia z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji, na której podpis składa rodzic
lub prawny opiekun ucznia.
8. Pedagog rozmawia indywidualnie z innymi uczestnikami zdarzenia. Informuje
rodziców każdego z nich o zaistniałej sytuacji.
9. Wychowawca wyciąga wobec ucznia konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
Podejrzanej substancji, woreczka w którym się znajduje nie należy dotykać aby nie utrudnić
postępowania policji. W celu zdeponowania podejrzanej substancji należy poprosić o to
ucznia, u którego znaleziono substancję.

