ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego
58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2
tel. (075)64-50-200 www.zszio-kg.edu.pl

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH
ZAGROŻENIA UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE
DEMORALIZACJĄ
Podstawa prawna:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ustawa z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.z 2002r., Nr 11 poz. 109 z późń.
zm.)
Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.
poz. 1356 i 404 oraz z 2013r. poz. 1563)
Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375).
Ustawa z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10 poz. 55 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r., poz. 124)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01. 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. z 2003r., Nr 26 poz. 226)
Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2003r. w sprawie form i metod
wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości
nieletnich.
Statut ZSZiO.

1. Rozpoznanie środowiska uczniów przez wychowawcę klasy.
1.1.

1.2.
1.3.

Na początku roku szkolnego wychowawca klasy diagnozuje środowisko klasowe poprzez
analizę
kart
informacyjnych,
przeprowadzenie
ankiet
oraz
wywiadów
z uczniami i ich rodzicami.
W trakcie trwania roku szkolnego wychowawcy klas na bieżąco kontrolują osiągnięcia
szkolne, zachowanie i postępowanie uczniów.
Wychowawcy klas na bieżąco reagują na wszelkie niepokojące zmiany zachowania
uczniów.

2. Postępowanie nauczycieli w przypadku podejrzenia, że uczeń przebywający na terenie
szkoły jest pod wpływem środków odurzających.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Nauczyciel/pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń przebywający na terenie
szkoły znajduje się pod wpływem środków odurzających natychmiast informuje
o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.
Dyrektor/wicedyrektor odizolowuje ucznia od reszty klasy oraz wzywa pielęgniarkę
szkolną w celu udzielenia pomocy przedlekarskiej. Pielęgniarka podejmuje decyzję
o konieczności wezwania pogotowia ratunkowego. W takim przypadku o dalszym
postępowaniu wobec ucznia decyduje lekarz pogotowia ratunkowego.
Dyrektor/wicedyrektor szkoły wzywa rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
Dyrektor/wicedyrektor, pielęgniarka szkolna - zgodnie z Regulaminem Komisji
Wychowawczej ZSZiO i Statutem ZSZiO, poddaje ucznia badaniu na obecność środków
odurzających w organizmie. Z przeprowadzonego badania sporządza się protokół.
W przypadku pozytywnego wyniku testu, dyrektor/wicedyrektor szkoły zawiadamia
policję. Dalsze postepowanie wobec ucznia leży w kompetencji policji.
Dyrektor/wicedyrektor wraz z nauczycielem sporządza notatkę służbową
ze zdarzenia.
W przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających
podczas imprezy/wycieczki szkolnej – organizator imprezy/kierownik wycieczki udziela
uczniowi pomocy przedlekarskiej, wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia
rodziców ucznia oraz dyrektora/wicedyrektora szkoły. Natychmiast po powrocie do
szkoły
ma
on
obowiązek
złożyć
pisemne
zawiadomienie
(druk
w sekretariacie) o zdarzeniu.
Dyrektor/wicedyrektor zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wychowawczej,
która rozpoznaje sprawę ucznia, ustala plan działania wobec ucznia, wskazując –
w
razie
potrzeby
konieczność
konsultacji
rodziców
i ucznia ze specjalistami.
W przypadku braku współpracy z uczniem odurzającym się i jego rodzicami, po
rozpoznaniu
sytuacji,
dyrektor
szkoły
może
wystąpić
z
wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym lub
do Prokuratury Rejonowej.

3. Postępowanie nauczycieli w przypadku podejrzenia, że uczeń przebywający na terenie
szkoły jest pod wpływem alkoholu.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Nauczyciel/pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń przebywający na terenie
szkoły
jest
pod
wpływem
alkoholu,
natychmiast
informuje
o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.
Dyrektor odizolowuje ucznia od reszty klasy oraz wzywa pielęgniarkę szkolną
w celu udzielenia pomocy przedlekarskiej.
Dyrektor/wicedyrektor szkoły wzywa rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz
zawiadamia policję. Policja przeprowadza badanie na obecność alkoholu
w wydychanym powietrzu. Z przeprowadzonego badania sporządza się protokół. Dalsze
postepowanie wobec ucznia leży w kompetencji policji.
Dyrektor/wicedyrektor wraz z nauczycielem sporządza notatkę służbową
ze zdarzenia.
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3.5.

3.6.

3.7.

W przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu podczas
imprezy/wycieczki szkolnej – organizator imprezy/kierownik wycieczki udziela uczniowi
pomocy przedlekarskiej, wzywa policję oraz zawiadamia rodziców ucznia oraz
dyrektora/wicedyrektora szkoły. Natychmiast po powrocie do szkoły ma on obowiązek
złożyć pisemne zawiadomienie (druk w sekretariacie) o zdarzeniu.
Dyrektor/wicedyrektor zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wychowawczej,
która rozpoznaje sprawę, ustala plan działania wobec ucznia, wskazując – w razie
potrzeby – konieczność konsultacji rodziców i ucznia ze specjalistami.
W przypadku braku współpracy z uczniem i jego rodzicami - po rozpoznaniu sytuacji,
dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy
do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym lub do Prokuratury
Rejonowej.

4. Postępowanie nauczycieli wobec uczniów dopuszczających się przemocy fizycznej,
psychicznej w stosunku do innych uczniów, przywłaszczenia mienia szkoły lub innych
osób, czynów chuligańskich, rozbojów.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

W każdym przypadku, gdy uczeń dopuści się stosowania przemocy fizycznej,
psychicznej w stosunku do innych uczniów, przywłaszczenia mienia szkoły lub innych
osób, czynów chuligańskich, rozbojów nauczyciel zgłasza sprawę wychowawcy klasy
i wicedyrektorowi ds. wychowawczych, który wraz z pedagogiem szkolnym
przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczestnikami zajścia oraz świadkami.
Pedagog szkolny i wicedyrektor bezzwłocznie informują o zaistniałej sytuacji dyrektora
szkoły i rodziców ucznia (opiekunów prawnych).
W przypadku dopuszczenia się przez ucznia w/w czynów dyrektor/wicedyrektor
ds. wychowawczych zawiadamia o zaistniałej sytuacji policję
W każdym z w/w przypadków sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Komisję
Wychowawczą w trybie nadzwyczajnym.

5. Działania interwencyjne w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji
przypominających wyglądem narkotyk oraz innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, nauczycieli, pracowników
5.1.

5.2.

W przypadku znalezienia przez ucznia szkoły substancji przypominających wyglądem
narkotyk oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia
uczniów, nauczycieli, pracowników, powiadamia on natychmiast o tym fakcie
nauczyciela/ pracownika szkoły.
W przypadku znalezienia przez nauczyciela/pracownika szkoły substancji
przypominających wyglądem narkotyk oraz innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, nauczycieli, pracowników,
nauczyciel/pracownik szkoły powinien zabezpieczyć ją przed dostępem osób
niepowołanych oraz przed zniszczeniem.
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5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Natychmiast po zabezpieczeniu w/w substancji/przedmiotów, nauczyciel/pracownik
szkoły ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora
ds. wychowawczych.
Dyrektor/wicedyrektor szkoły zawiadamia o zaistniałej sytuacji policję.
Wicedyrektor ds. wychowawczych wspólnie z pedagogiem szkolnym powinni –
w miarę możliwości – ustalić, do kogo podejrzana substancja/przedmiot należy oraz
przekazać te informacje policji.
Dyrektor/wicedyrektor wraz z nauczycielem/pracownikiem szkoły sporządza notatkę
służbową ze zdarzenia.
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