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PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NADUŻYWANIA
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
realizowany  jest  program  profilaktyczny,  którego  celem  jest  zapewnienie  uczniom
wszechstronnego rozwoju w bezpiecznym środowisku, wolnym od środków zmieniających
świadomość.  Program  zapewnia  uczniowi  i  jego  rodzicom/prawnym  opiekunom,  pomoc
psychologiczno  –  pedagogiczną  oraz  wszechstronną   pomoc  wszystkich  placówek
wspierających rodziny.
2.  Na  terenie  szkoły,  (również  w  czasie  zajęć  pozalekcyjnych)  oraz  podczas  zajęć
pozaszkolnych  organizowanych  przez  Liceum,  obowiązuje  całkowity  zakaz  posiadania,
udostępniania, sprzedaży i używania środków odurzających i psychotropowych
3. Zakaz dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły oraz wszystkich 
uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanych przez Liceum.
4. Zakaz posiadania i używania środków psychotropowych nie dotyczy uczniów leczonych 
tymi środkami przez lekarzy specjalistów .
5. Cała społeczność szkoły tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski 
oraz wszyscy pozostali pracownicy Liceum dbają o zapewnienie bezpiecznego, wolnego od 
środków zmieniających świadomość, środowiska.
Ponadto Rada Pedagogiczna wspierana przez  Radę Rodziców zobowiązana jest do:

a) rozwiązywania bieżących problemów w zakresie ochrony uczniów przed środkami
psychoaktywnymi a w sytuacji kryzysowej  udzielania indywidualnej pomocy,

b)  interweniowania  we  wszystkich  zaobserwowanych  czy  też  zgłoszonych  przez
innych   przypadkach  uzależnienia   lub  zagrożenia  uzależnieniem  od  w/w
środków,

c) organizowania zajęć profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
d) organizowania  środowiska  wychowawczego  dla  uczniów  zagrożonych

uzależnieniem,  we  współdziałaniu  z  rodzicami,  opiekunami  i  instytucjami
państwowymi  oraz  organizacjami  społecznymi,  zwłaszcza  zajmującymi  się
profilaktyką uzależnień.

6. Szkoła w ramach profilaktyki uzależnień, zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
badań mogących stwierdzić obecność środków psychoaktywnych w organizmie ucznia.
Badania  prowadzone  będą  w  oparciu  o  testy  wykrywające  w/w  środki.  Na  badania
rodzice/prawni  opiekunowie  ucznia  muszą  wyrazić  pisemną  zgodę.  Zgoda  na
przeprowadzanie badań obowiązuje do końca nauki ucznia w szkole, chyba że rodzic/prawny
opiekun ucznia zmieni zdanie i na piśmie nie wyrazi zgody na dalsze badania.
Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia właściwych warunków w trakcie badań.
Badani będą uczniowie, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie  o zażycie środka
psychoaktywnego. 
W  ramach  profilaktyki,  badania  odbywać  się  będą  według  losowego  doboru  uczniów,
w obecności pedagoga lub wychowawcy . Ilość osób objętych tym badaniem zależna będzie
od możliwości finansowych szkoły.
Badania  na  obecność  środków  psychoaktywnych  w  organizmie  stanowią  podstawę  do
stwierdzenia faktu używania niedozwolonych środków i zastosowania działań zawartych w
punkcie 7, 8 i 9.
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7.  W przypadku  posiadania przez ucznia niedozwolonych środków na terenie szkoły oraz
podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanych przez Liceum:

a) zabezpiecza się dowody przy świadkach,
b) informuje  się  Dyrektora  Liceum,  który  natychmiast  wzywa  rodziców/opiekunów

prawnych ucznia,
c) Dyrektor Liceum wzywa policję, która zabezpiecza środki w celu ustalenia czy są to

narkotyki,
d) w przypadku stwierdzenia przez policję posiadania przez ucznia narkotyków zostaje

on  obligatoryjnie  poddany  badaniom  testowym,  na  obecność  narkotyku  w
organizmie,

e) Dyrekcja  Liceum  udziela  pisemnej  nagany  (bez  wpisania  do  akt)  w  obecności
wychowawcy i rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

f) Ucznia zobowiązuje się  do skontaktowania  się ze specjalistą  ds.  przeciwdziałania
narkomanii.   Rodzice  winni  udokumentować  spotkanie  dziecka  ze  specjalistą,
składając stosowne zaświadczenie Dyrektorowi Liceum,

g) w przypadku nie spełnienia przez ucznia obowiązku wymienionego w podpunkcie f),
Dyrekcja Liceum w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi kieruje ucznia
do instytucji zajmującej się pomocą specjalistyczną w profilaktyce uzależnień w celu
odbycia konsultacji specjalistycznych,

h) jeżeli   uczeń nie odbył konsultacji ze specjalistą, Dyrektor Liceum, po konsultacji
z  Radą Pedagogiczną,  zawiesza  go w prawach ucznia.  (  Program Wychowawczy
rozdział  VI  „System  motywacyjny  w  wychowaniu”:  Kary  za  zachowania
przynoszące  uszczerbek  dobremu  imieniu  szkoły  –pkt  d).  Zgodnie  ze  Szkolnym
Regulaminem  Oceny  Zachowania  uczeń  nie  może  mieć  oceny  wyższej  niż
nieodpowiednia.

i) Dyrektor szkoły,  po otrzymaniu od rodziców/ prawnych opiekunów zaświadczenia
o  odbytych  konsultacjach  ucznia  ze  specjalistą,  za  zgodą  Rady  Pedagogicznej
przywraca uczniowi jego prawa ; w przypadku nie otrzymania takiego zaświadczenia
udziela uczniowi pisemnej nagany z wpisaniem do akt w obecności wychowawcy i
rodziców/prawnych opiekunów.

8.  Dowodem  świadczącym  o  używaniu  przez  ucznia  środków  psychoaktywnych  jest
pozytywny wynik testu wykrywającego w/w substancje
 W przypadku używania przez ucznia w/w środków na terenie szkoły lub w czasie zajęć

pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 
a) Dyrektor Liceum wzywa rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
b) w zależności od sytuacji wzywane jest pogotowie
c) Dyrektor Liceum udziela uczniowi nagany w formie pisemnej (bez wpisania do akt)

w obecności wychowawcy i rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
j) Ucznia  zobowiązuje się do kontaktu ze  specjalistą. Rodzice winni udokumentować

spotkanie  dziecka  ze  specjalistą,  składając  stosowne  zaświadczenie  Dyrektorowi
Liceum,

d) w przypadku nie spełnienia przez ucznia obowiązku wymienionego w podpunkcie d),
Dyrekcja Liceum w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi kieruje ucznia
do instytucji zajmującej się pomocą specjalistyczną w profilaktyce uzależnień w celu
odbycia konsultacji specjalistycznych,

e) w zależności  od  opinii  wydanej  przez  specjalistę  ds.  przeciwdziałania  narkomanii
uczeń  zobowiązany  jest  do  podjęcia  terapii  lub  leczenia,  bądź  konsultacji
z psychologiem, 
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f) w przypadku nie podjęcia przez ucznia nieletniego terapii  lub leczenia zaleconego
przez  specjalistę  ds.  przeciwdziałania  narkomanii,  szkoła  kieruje  wniosek  do
właściwego  wydziału  Sądu  Rejonowego  o  skierowanie  ucznia  na  przymusowe
leczenie lub terapię,

g) jeśli uczeń nie odbędzie zaleconych konsultacji z psychologiem, o których mowa w f)
Dyrektor  Liceum,  po  konsultacji  z  Radą  Pedagogiczną,  zawiesza  go  w  prawach
ucznia ( Program Wychowawczy rozdział VI „System motywacyjny w wychowaniu”:
Kary  za  zachowania  przynoszące  uszczerbek  dobremu  imieniu  szkoły  –pkt  d).
Zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Oceny Zachowania uczeń nie może mieć oceny
wyższej niż nieodpowiednia.

h) Dyrektor szkoły, po otrzymaniu od rodziców/ prawnych opiekunów zaświadczenia o
odbytych  konsultacjach  ucznia  ze  specjalistą,  za  zgodą  Rady  Pedagogicznej
przywraca uczniowi jego prawa ; w przypadku nie otrzymania takiego zaświadczenia
udziela uczniowi pisemnej nagany z wpisaniem do akt w obecności wychowawcy i
rodziców/prawnych opiekunów.

i) w  przypadku  nie  podjęcia  lub  przerwania  terapii  lub  leczenia  przez  ucznia
pełnoletniego, o których mowa w f) albo też w przypadku ucznia, który nie podjął lub
przerwał leczenie lub terapię, na które otrzymał skierowanie z właściwego wydziału
Sądu  Rejonowego,  Dyrekcja  Liceum  zawiesza  go  w  prawach  ucznia  (Program
Wychowawczy  rozdział  VI  „System  motywacyjny  w  wychowaniu”:  Kary  za
zachowania  przynoszące  uszczerbek dobremu imieniu  szkoły  –pkt  d).  Zgodnie  ze
Szkolnym Regulaminem Oceny Zachowania uczeń nie może mieć oceny wyższej niż
nieodpowiednia.

j) Dyrektor Liceum udziela uczniowi pisemnej nagany z wpisaniem do akt w obecności
wychowawcy  i  rodziców/prawnych  opiekunów,   jeżeli   uczeń  mimo  kary
wymienionej w podpunkcie i) nie podejmuje/wznawia terapii lub leczenia.

k) Jeżeli uczeń, mimo nagany z wpisaniem do akt nie podejmuje terapii, leczenia lub
konsultacji z psychologiem, Dyrektor Liceum na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego może skreślić go z listy uczniów szkoły
(Program Wychowawczy rozdział VI „System motywacyjny w wychowaniu”)

l) W   przypadku   powtórnego  stwierdzenia  używania  przez  ucznia  narkotyków
szkoła    zawiadamia policję.

9. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  świadczących  o  udostępnianiu  przez  ucznia
narkotyków  na  terenie  szkoły  lub  w  czasie  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych
organizowanych przez Liceum:
a)   nauczyciel –opiekun zabezpiecza dowody przy świadkach,
b) Dyrektor Liceum natychmiast wzywa rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
c) Dyrektor  Liceum wzywa  policję  w  celu  udowodnienia  udostępniania  narkotyków

i ich zabezpieczenia,
10.   W  przypadku  udowodnienia  przez  policję  udostępniania  przez  ucznia  narkotyków,
którym mowa w punkcie 9. oraz w każdym innym przypadku:

a) Dyrekcja Liceum kieruje ucznia na konsultacje specjalistyczne z psychologiem, które
rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia  są  winni  udokumentować  składając  stosowne
zaświadczenie Dyrekcji Liceum,

b) Dyrekcja  Liceum  udziela  pisemnej  nagany  z  wpisaniem  do  akt  w  obecności
wychowawcy  i  rodziców/opiekunów  prawnych  ucznia. Zgodnie  ze  Szkolnym
Regulaminem  Oceny  Zachowania  uczeń  nie  może  mieć  oceny  wyższej  niż
nieodpowiednia.

c) w  przypadku  gdy  uczeń  nie  podejmie  działań  wymienionych  w  podpunkcie  a)
Dyrekcja Liceum zawiesza go w prawach ucznia,  do czasu aż udokumentuje swój
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udział  w  konsultacjach  specjalistycznych  z  psychologiem.  Zgodnie  ze  Szkolnym
Regulaminem  Oceny  Zachowania  uczeń  nie  może  mieć  oceny  wyższej  niż
nieodpowiednia.

d) jeżeli  uczeń,  mimo  kary  wymienionej  w  podpunkcie  c)  nie  skonsultuje  się  z
psychologiem, Dyrektor Liceum , na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
lub Samorządu Uczniowskiego może skreślić go z listy uczniów szkoły ( Program
Wychowawczy rozdział VI „System motywacyjny w wychowaniu”)

 11.  Skreślenie  z  listy  uczniów,  o  którym  mowa  w  punkcie  8.k)  i  10d),  następuje  na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
( Program Wychowawczy rozdział VI „System motywacyjny w wychowaniu”)
12.W  przypadku  posiadania,  udostępniania  lub  używania  narkotyków  na  terenie  szkoły
przez: 
a) pracowników Liceum – zawiadamia się policję i stosuje kary określone w Art.76 Karty

Nauczyciela i Art.108 Kodeksu Pracy,
b) inne osoby obce – zawiadamia się policję.
13. Na wszystkie działania podejmowane przez Liceum, o których mowa w punktach: 6, 8 
 rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę.
Jeśli  rodzice/opiekunowie  prawni  lub  uczeń  pełnoletni  nie  wyrażą  w/w  zgody,  a
zaistniało podejrzenie o posiadanie, używanie, udostępnianie lub sprzedaż narkotyków
przez ucznia, Dyrekcja Liceum zawiadamia policję.
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Tomaszów Mazowiecki, dn. .....................

Po  zapoznaniu  się  z  Procedurami  Przeciwdziałania  Zagrożeniom  Nadużywania  Środków
Psychoaktywnych,  wyrażam  zgodę  na  wszystkie  działania  podejmowane  przez  Liceum
określone w powyższym dokumencie.
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Lp. Imię i nazwisko ucznia Data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego ucznia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.


