
OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I  

WYCHOWAWCÓW ORAZ METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA NARKOMANIĄ PSP 23 RADOM  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 18 sierpnia 2015 r.  

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249)  

§ 4 ust. 2 pkt. 4  

Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach 

zagrożenia narkomanią.  

  

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, substancji 

psychotropowych bądź posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk należy:  

 Odizolować ucznia od rówieśników tak, aby zapewnić mu bezpieczeństwo na 

czas podjęcia dalszych czynności przez nauczycieli, np. indywidualna opieka ze 

strony pedagoga szkolnego, dyrektora, pielęgniarki czy nauczyciela.   

 Zawiadomić lekarza pogotowia ratunkowego w celu sprawdzenia stanu 

trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

 W przypadku, gdy jest podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub inną substancję psychoaktywną, należy 

zawiadomić Policę w celu jej zbadania i zabezpieczenia.  

 Należy niezwłocznie zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia w 

związku z zaistniałą sytuacją.   

Powzięte działania mają na celu zmniejszenie ryzyka negatywnych konsekwencji dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego. O kolejności powziętych 

procedur postępowania decyduje nauczyciel, który w danym momencie jest odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo uczniów. Podjęta decyzja jest uzależniona od zaistniałej sytuacji i 

okoliczności, w której znajdują się uczniowie i pracownicy szkoły.  

METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ  

1. Spotkania tematyczne z udziałem policjantów oraz systematyczny kontakt z 

dzielnicowym.  

2. Informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły mających związek z zagrożeniem 

narkomanią lub innymi substancjami psychoaktywnymi.  

3. Udzielenie przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych problemów na 

terenie szkoły.  

 


