
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń,  używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 

Nauczyciel winien podjąć następujące działania. 

 

1. Przekazać informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi oraz pedagogowi szkolnemu. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i informuje ich 

o problemach wynikających z zachowania ucznia. Rodzice /opiekunowie zapoznani zostają 

z możliwościami współpracy ze szkołą, formami pomocy. Wychowawca wraz 

z pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę: 

przekazuje informacje dotyczące problemu, ustalenia podjęte z rodzicami.  W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wspólne ustalenia zawiera się 

w postaci kontraktu, zobowiązującego ucznia i rodziców do jego przestrzegania. 

Rodziców/opiekunów i ucznia zapoznaje się z negatywnymi konsekwencjami w sytuacji 

nie zaprzestania negatywnych zachowań (zawartych w procedurach i statucie szkoły).  

W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym.  

4. Wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności 

i umieszczają w dokumentacji pedagoga.  

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, szkoła pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich) jeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Podobnie, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału  w działalności grup przestępczych, 

(DzU.1997 nr 89 poz.555) dyrektor szkoły, jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 



8. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, 

wówczas postępowanie wobec ucznia  przebiegają zgodnie z z punkt.  1 – 4 procedury. Jeśli 

na spotkania nie zgłaszają się rodzice/opiekunowie postępowanie stosuje się wobec ucznia, 

z pisemnym powiadomieniem rodziców/opiekunów. 

 

 


