
ZNALEZIENIE W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

Osoby odpowiedzialne
za zarzadzanie 

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny 

Sposob działania w
przypadku znalezienia
podejrzanej substancji
odurzajacej na terenie

szkoły

• zachowac szczegolne srodki ostroznosci, 
• zabezpieczyc substancje przed dostepem do niej uczniow oraz 

ew. jej 
zniszczeniem,

• powiadomic dyrektora szkoły, ktory powiadamia policje, 
• ustalic (jezeli to mozliwe), do kogo znaleziona substancja 

nalezy, 
• przekazac policji zabezpieczona substancje oraz informacje o 

zaistniałej sytuacji, 
• opracowac i prowadzic projekty edukacyjne dot. w/w 

problematyki

Sposob działania w
przypadku podejrzenia

ucznia o posiadanie
srodkow odurzajacych 

• odizolowac ucznia od pozostałych uczniow w klasie, 
• powiadomic pedagoga/psychologa szkolnego, 
• powiadomic dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia policje, 
• zazadac od ucznia w obecnosci innej osoby/pedagoga 

przekazania posiadanej substancji,
• zazadac od ucznia pokazania zawartosci plecaka oraz zawartosci

kieszeni, 
• powiadomic rodzicow/prawnych opiekunow ucznia, 
• poinformowac rodzicow o obowiazujacych procedurach w 

szkole/placowce, 
• przeprowadzic z uczniem w obecnosci rodzicow/opiekunow 

prawnych dziecka rozmowe o złamaniu obowiazujacego prawa 
szkolnego. W dalszej kolejnosci nalezy objac ucznia działaniami
proflaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia nalezy 
udzielic rowniez rodzicom/opiekunom prawnym ucznia,

• podjac wraz z rodzicami działania proflaktyczne w zakresie 
posiadania i rozprowadzania srodkow odurzajacych. 

Sposób działania w
przypadku rozpoznania
stanu odurzenia ucznia

alkoholem, narkotykami,
dopalaczami

• powiadomic wychowawce klasy ucznia, 
• odizolowac ucznia od pozostałych uczniow w klasie, 
• powiadomic pedagoga/psychologa szkolnego, 
• przekazac ucznia pod opieke pielegniarki/pedagoga szkolnego, 
• powiadomic dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 
• powiadomic rodzicow ucznia z prosba o przybycie do 

szkoły/placowki, 
• poinformowac rodzicow o obowiazujacej w szkole procedurze 

postepowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 
psychoaktywnych. W dalszej kolejnosci nalezy objac ucznia 
działaniami proflaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia 
nalezy udzielic rowniez rodzicom/opiekunom prawnym ucznia,

• przeprowadzic rozmowe z rodzicami wskazujac argumenty dla 
zagrozenia zdrowia, wskazac działania, instytucje mogace słuzyc
pomoca w zaistniałej sytuacji,

• powiadomic własciwe instytucje zajmujace sie zdrowiem ucznia.

Sposób działania w
przypadku odmowy
wspołpracy przez

• szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sad Rodzinny
lub policje, 



rodzicow • powiadomione instytucje wdrazaja obowiazujace procedury 
postepowania,

• szkoła wspołpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i 
wsparcia ucznia, 

• szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby 
postepowania z uczniem, 

• szkoła wspołpracuje z Osrodkiem Wychowawczym, w ktorym 
umieszczono ucznia.


