
 

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM  

SPOŻYWAJĄCYM ALKOHOL  

LUB BĘDĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

NA TERENIE SZKOŁY  
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1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który ma podejrzenie na podstawie obserwacji 

zachowania ucznia znajdującego się w szkole, że uczeń ten pozostaje pod wpływem 

alkoholu, jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić o swoim podejrzeniu: 

wychowawcę klasy/pedagoga szkolnego/dyrektora szkoły lub w przypadku braku 

takiej możliwości powiadomienia – zgłasza je telefonicznie do sekretariatu szkoły. 
 

2. Nauczyciel, wychowawca klasy lub pedagog szkolny odizolowuje podejrzanego                      

o spożycie alkoholu ucznia od reszty klasy lub grupy, ale ze względu na 

bezpieczeństwo nie pozostawia go samego – wzywa pomoc (np. telefonicznie).  

3. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem, stwarza warunki, w których nie będzie 

zagrożone życie ani zdrowie ucznia, uczeń pozostaje pod jego opieką lub pod opieką 

wyznaczonego nauczyciela aż do momentu odebrania go ze szkoły przez 

rodzica/opiekuna prawnego. 
 

4. Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny telefonicznie informuje rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia o zdarzeniu oraz wzywa ich do odebrania ucznia ze szkoły. 
 

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia dyrektor 

szkoły wzywa lekarza lub pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego sytuacja – zły stan 

zdrowia i powiadamia policję. 
 

6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice/opiekunowie prawni ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. Uczeń zostaje przekazany pod nadzór policji. Jeśli 

rodzic/opiekun prawny jest nieobecny, uczniowi towarzyszy wyznaczony przez 

dyrektora szkoły nauczyciel.  
 

7. Po zdarzeniu nauczyciel, wychowawca klasy lub pedagog szkolny wypełnia Kartę 

zdarzenia, która znajduje się w dokumentacji szkoły oraz wstawia punkty ujemne                      

w zeszycie uwag zgodnie z zapisem w statucie szkoły. 

 

8. Wobec ucznia, który spożywał alkohol na terenie szkoły, według decyzji rady 

pedagogicznej, będą zastosowane zakazy udziału w wyjazdach i imprezach szkolnych. 
 

9. Jeżeli powtórzy się przypadek, w którym uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu 

na terenie szkoły, a szkoła wyczerpała już wszystkie możliwe oddziaływania 

wychowawcze – rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi, ostrzeżenia ucznia                    

i spotkania z pedagogiem szkolnym, wychowawca klasy i pedagog szkolny                           

w porozumieniu z dyrektorem szkoły mają obowiązek powiadomić o zaistniałej 

sytuacji sąd rejonowy.   
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