Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2015/2016 dyrektora szkoły z dnia 13 października 2015 r.

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY
W PRZYPADKU, GDY PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ, KTÓRY
UŻYWA ALKOHOL LUB INNE ŚRODKI W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA,
UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZACE
O DEMORALIZACJI.
w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz. U. poz. 1249).
I.

Cel procedury:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela lub pracownika szkoły w przypadku, gdy na terenie
szkoły znajduje się uczeń, który używa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
II.
Adresat procedury:
Nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrektor szkoły.
III.
Przebieg procedury:
1.

Nauczyciel lub pracownik szkoły przekazuje uzyskaną informację wychowawcy oddziału,
pedagogowi/ psychologowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły.

2.

Wychowawca lub inna wskazana przez dyrektora szkoły osoba wzywa do szkoły rodziców
ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz
z uczniem (w obecności rodziców). W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje
ucznia do

zaniechania negatywnego

postępowania, rodziców

zaś bezwzględnie

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka
w programie terapeutycznym.
3.

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły lub są niewydolni
wychowawczo (ich działania nie mają wpływu na postępowanie dziecka), a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (pismo to przygotowuje
pedagog/psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą, a zatwierdza dyrektor szkoły).

4.

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
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