
Procedury 
postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  

w sytuacjach zagrożenia narkotykami na terenie szkoły 

Podstawy prawne: 

• Ustaw z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (dotyczy uczniów, którzy ukończyli 

17 lat) 

 

A. PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW LUB 
ALKOHOLU  

1. Izolujemy ucznia od reszty klasy i przeprowadzamy z nim rozmowę (informujemy o 
swoich spostrzeżeniach dotyczących jego zachowania, swoich podejrzeniach, 
ewentualnych konsekwencjach) 

2. Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem narkotyków informuje o swoich 
przypuszczeniach wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, pedagoga lub pielęgniarkę 
szkolną. 

3. Podejrzany uczeń zostaje odizolowany od reszty klasy- doprowadzony np. do gabinetu 
medycznego (pielęgniarka ewentualnie potwierdzi nietrzeźwość ucznia). 

4. W każdym wypadku nietrzeźwości ucznia wzywamy do szkoły rodziców/opiekunów 
dziecka. 

5. Jeżeli istnieje potrzeba lub zagrożenie zdrowia czy życia wzywamy pogotowie 
ratunkowe w celu stwierdzenia trzeźwości, ewentualnie udzielenia pomocy 
medycznej. 

6. Lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec dziecka. 
7. W innym przypadku rodzice zabierają ucznia do domu. 
8. O zaistniałym fakcie powiadamiamy policję. 

  

B. PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA NARKOTYKI  

1. Podejrzany uczeń (wraz ze wszystkimi rzeczami), jakie przyniósł do szkoły) zostaje 
odizolowany od reszty klasy i doprowadzony do gabinetu np. pedagoga, szkolnego 
gabinetu medycznego. 

2. Przeprowadzamy rozmowę z uczniem – informujemy go o swoich spostrzeżeniach 
dotyczących jego zachowania, podejrzeniach lub przypuszczeniach , o ewentualnych 
konsekwencjach, oraz że o tych faktach powiadomimy odpowiednie osoby. 

3. Wzywamy do szkoły rodziców ucznia. 
4. Prosimy do gabinetu jeszcze jedną osobę dorosłą tej samej płci jak podejrzany uczeń.  
5. W obecności powyższych osób prosimy ucznia o przekazanie nam posiadanej 

substancji, która może być narkotykiem. Jeśli uczeń nie przyznaje się do faktu 
posiadania lub nie chce przekazać substancji, żądamy, aby uczeń pokazał zawartość 
torby szkolnej, kieszeni w odzieży, samodzielnie pokazał miejsca (buty, zagięcia itp.) 



gdzie można ukryć narkotyk. Nie dotykamy ucznia! Nie pomagamy mu w żaden 
sposób. 

6. Wzywamy policję, gdy podejrzany posiada narkotyk, opakowanie z resztką 
niezidentyfikowanej substancji oraz gdy uczeń odmawia poddać się samo 
przeszukaniu. 

7. Odpowiednio zabezpieczamy substancję i przekazujemy ją do jednostki Policji. 
8. Sporządzamy dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
9. Przepraszamy ucznia, jeśli nie znaleziono u niego żadnych substancji ani opakowań 

po nich. 

  

C. PODEJRZENIA, ŻE ZNALEZIONA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJA 
MOŻE BYĆ NARKOTYKIEM  

1. Zachowując środki ostrożności zabezpieczamy substancję przed dostępem do niej 
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem- umieszczamy nie dotykając 
jej gołą ręką w torebce foliowej. 

2. Powiadamiamy Dyrekcję szkoły. 
3. Wzywamy Policję. 
4. Protokolarnie przekazujemy podejrzaną substancję w celu zbadania jej w laboratorium 

policyjnym 

 


