
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 
substancję przypominającą wyglądem narkotyki. 

 
Kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację pedagogowi/psychologowi szkolnemu i dyrektorowi 
szkoły. 

2. Pedagog/psycholog szkolny i dyrektor zabezpieczają miejsce znalezienie substancji 
wyglądem przypominającej narkotyk. 

3. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 
4. Należy wykonać ewentualne czynności zalecane przez przyjmującego zgłoszenie 

policjanta. 
 
 
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy 

sobie przypuszczalnie narkotyk lub inne substancje odurzające. 
 

Kroki: 
1. Nauczyciel powinien przekazać taką informację wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 
3. Podejrzanego ucznia należy odizolować od reszty klasy, ale ze względów 

bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie 
zagrożone jego życie ani zdrowie. 

4. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub stanu odurzenia, 
ewentualnie udzielenie pomocy medycznej. 

5. Zawiadamia o tym fakcie opiekunów, których zobowiązuje do natychmiastowego 
odebrania ucznia ze szkoły. Gdy opiekunowie odmówią odebrania dziecka, 
o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu go 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/placówki. 

 
Zakaz: 

 Bezwzględnie nie należy „na własną rękę” dokonywać przeszukania teczek, toreb, 
kieszeni. 

 
Uwaga! 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest: 

 Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychoaktywnych 

 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających 

 Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 
użycia. 

 Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 
 
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, 
a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych 
czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 


