PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ POSIADA ŚRODEK ODURZAJĄCY,
SUBSTANCJĘ PSYCHOTROPOWĄ, SUBSTANCJĘ PSYCHOAKTYWNĄ
LUB SUBSTANCJE JE PRZYPOMINAJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU

1.

2.

Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na możliwość posiadania przez ucznia
środka odurzającego, substancji psychotropowej, substancji psychoaktywnej lub substancji
je przypominające:
1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym
stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji
zmieniających świadomość;
2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na
rozwój zachowań ryzykownych;
3) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich Rodziców programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb
indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych;
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków
zachowań ryzykownych;
5) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej;
6) zapoznanie z procedurą uczniów oraz Rodziców.
Działania na wypadek zaistnienia sytuacji:
1) nauczyciel, który podejrzewa, iż uczeń posiada przy sobie substancje i środek
zmieniające świadomość lub substancję go przypominającą, w obecności innej osoby
(wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu ten
środek, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie
innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną
substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania
odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji;
2) o swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły
zawiadamia Rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
3) w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji lub środków
zmieniających świadomość lub substancji go przypominającej lub pokazania zawartości
plecaka, Dyrektor Szkoły wzywa funkcjonariuszy Policji, którzy przeszukują odzież
i przedmioty należące do ucznia;
4) jeżeli uczeń wyda substancje i środek zmieniające świadomość lub substancję go
przypominającą dobrowolnie, nauczyciel zawiadamia Dyrektora, który decyduje
o dalszym toku postępowania;

5) Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w związku z zabezpieczeniem substancji i środka
zmieniającego świadomość lub substancji go przypominającej i wezwaniem Policji;
6) w przypadku powtarzania się sytuacji, w których uczeń posiada przy sobie substancje
i środek, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o tym Policję (wydział ds. nieletnich)
lub sąd rodzinny;
7) dalsze czynności wyjaśniające prowadzi Policja (wydział ds. nieletnich) lub sąd rodzinny;
8) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę
z przeszukania, którą przekazuje pedagogowi szkolnemu;
9) za posiadanie substancji i środków zmieniających świadomość lub substancji go
przypominających uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.

