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I. CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest ustalenie jednoznacznych zasad w przypadku 

podejrzenia, że uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 

 

 

II. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Procedura obowiązuje na terenie obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Brodnicy oraz w trakcie trwania zajęć organizowanych przez 

Centrum poza terenem Centrum. 

 

III. AKT PRAWNY 

 

Ustawa z dn. 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z 

późn. zm.) 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 

r., poz. 1356.) 

Ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. z 25.03.2014 r. poz. 382) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226) 

Statut Centum 
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IV. OPIS POSTĘ POWANIA 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Centrum uczeń 

znajduje się pod wpływem alkoholu, powiadamia dyrektora dyżurującego, 

który oddziela ucznia od reszty społeczności uczniowskiej. Głównym celem 

jest zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa. 

2. Nauczyciel lub dyrektor dyżurujący o zaistniałym fakcie informuje 

wychowawcę.  

3. Dyrektor dyżurujący bezzwłocznie zawiadamia  również rodziców lub 

opiekunów prawnych ucznia, którzy zobowiązani są do natychmiastowego 

przybycia do Centrum. 

4. Po przybyciu rodziców lub opiekunów prawnych do Centrum dyrektor 

dyżurujący przeprowadza rozmowę o zaistniałej sytuacji, informuje o 

konsekwencjach łamania Statutu Centrum i po konsultacji ustala termin 

spotkania z pedagogiem. Po ustaleniach sporządzona zostaje notatka nt. form 

współpracy Centrum z rodzicami oraz zaistniałego zdarzenia. Rodzic zabiera 

ucznia do domu.   

5. W przypadku braku możliwości współpracy z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi , o pozostawieniu ucznia w Centrum czy też przewiezieniu go do 

placówki służby zdrowia  bądź przekazaniu ucznia do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji decyduje dyrektor dyżurujący po konsultacji z 

zespołem pracowników Centrum, zaangażowanych do rozwiązania zaistniałej 

sytuacji (mogą to być: pedagog lub psycholog, wychowawca, nauczyciel 

świadek zdarzenia, pielęgniarka). 
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6. W przypadku gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu i zachowuje się 

agresywnie, a pracownicy Centrum oraz rodzice lub opiekunowie prawni nie 

maja wpływu na jego zachowanie, dyrektor dyżurujący zawiadamia najbliższą 

jednostkę policji. 

7. W przypadku ucznia, u którego stwierdzono stan nietrzeźwości (stężenie we 

krwi powyżej 0,5‰ alkoholu w 1 dm3), a rodzice lub opiekunowie prawni nie 

wyrażają woli współpracy, policja ma możliwość przewiezienia w/w ucznia do 

izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia. O fakcie policja 

informuje rodziców lub opiekunów prawnych. 

8. Uczeń, który był na terenie Centrum pod wpływem alkoholu, otrzymuje naganę 

dyrektora. Informacje o otrzymanej karze wychowawca kieruje do rodziców. W 

przypadku ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

informacja zostaje przekazana do zakładu pracy (Statut Centrum §41 ust. 3 

pkt 2).  

9. W celu rozwiązania problemu związanego ze spożywaniem przez ucznia 

alkoholu pedagog podejmuje następujące działania: 

a)      prowadzi rozmowę z rodzicami ucznia w czasie której wspólnie 

ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między 

rodzicami a Centrum oraz możliwość uzyskania pomocy 

specjalistycznej, 

b)      prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

c)      diagnozuje wstępnie sytuację ucznia dotyczącą problemu 

spożywania alkoholu. Uczeń wymagający pomocy specjalistycznej 

kierowany jest do psychologa szkolnego lub do terapeuty uzależnień. 

W przypadku kontaktu ucznia z psychologiem szkolnym rodzice 
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zobowiązują się do ścisłej współpracy.  W przypadku terapii w poradni 

specjalistycznej rodzice zobowiązują się do przekazywania informacji 

na temat postępów terapii do Centrum, 

d)     uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym 

zobowiązuje się do wypełniania określonych reguł zachowania.   

10. Brak współpracy z rodzicami oraz dalsze łamanie zasad przez ucznia  

spowoduje konieczność podjęcia działań: 

a)      sprawa zostanie zgłoszona przez wychowawcę do sądu w związku z 

zagrożeniem młodzieży demoralizacją, wychowawca ściśle współpracuje w 

tej sprawie z pedagogiem,  

b)      zostaną zastosowane wobec ucznia określone w Statucie Centrum 

konsekwencje dyscyplinarne,  

c)      spożywanie alkoholu na terenie Centrum przez ucznia, który ukończył 17 

rok życia stanowi wykroczenie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O fakcie tym dyrektor dyżurujący ma 

prawo powiadomić policję. Dalsze postępowanie leży w kompetencji tej 

instytucji.   

11. W klasie ucznia, który dopuścił się złamania obowiązujących zasad jest  

przeprowadzona lekcja nt. zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

przez młodzież (wg podanego scenariusza) 

12. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez przeszkolonych 

pracowników Centrum. 

 


