
 

Procedury postępowania nauczycieli oraz zasady współpracy szkół z policją 
w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, 

w szczególności uzależnieniem 

(wytyczne Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu) 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem substancji psychoaktywnej, w tym „dopalaczy” powinien podjąć 

następujące kroki:  

 

1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go 

samego, stworzyć warunki, w których uczeń będzie miał zapewnione bezpieczeństwo swego 

życia ani zdrowia.  

2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrekcję szkoły.  

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie  rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o 

pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu 

go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice 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. W 

przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia 

się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny,  jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

6. Jeżeli uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu (stan 

nietrzeźwości występuje wtedy, kiedy stężenie alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 ‰ alkoholu 

lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) lub innych substancji 

psychoaktywnych na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji 

(specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

psychoaktywną, w tym „dopalacz”, powinien podjąć następujące kroki:  

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 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 powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, szkoła natychmiast wzywa policję, która przeszukuje odzież i 

przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy.  

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa 

patrol policji w celu zabezpieczenia substancji do ekspertyzy. Podczas podejmowanych 

działań nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę służbową.   

 

 

 

 

 

 


