
 
 

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ucznia palącego wyroby tytoniowe  

i papierosy elektroniczne na terenie szkoły i w jej otoczeniu 

 Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r ( z późniejszymi zmianami) o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych. ( Dz.U.1996 Nr 10 poz.55) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.stycznia 2003 r w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami (Dz. U. 2003 nr 26 poz.226) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r.poz.124 oraz z 2015r. poz. 28 i 857) 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zatrzyma ucznia na paleniu wyrobów tytoniowych lub 

papierosów elektronicznych na terenie szkoły lub w jej otoczeniu powinien o tym fakcie powiadomić 

wychowawcę lub pedagoga/psychologa. 

2. W przypadku pierwszej interwencji – uczeń otrzymuje ustne upomnienie wraz z pouczeniem 

dotyczącym konsekwencji dalszego palenia na terenie szkoły i podpisuje oświadczenie, które jest 

archiwizowane przez wychowawcę lub pedagoga/psychologa. Wychowawca powiadamia rodziców  

o zaistniałym zdarzeniu telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 

3. Przy drugiej interwencji – wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem lub psychologiem zwołuje 

Komisję Dyscyplinarną. Wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia 

papierosów przez dziecko. Efektem Komisji Dyscyplinarnej  jest zawarcie kontraktu, w którym uczeń 

zobowiązuje się do niepalenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, a rodzic 

zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i bezwzględnego przestrzegania przez ucznia 

Statutu Szkoły. Pedagog lub psycholog sporządza kontrakt, który podpisuje uczeń i jego rodzice.  

W ramach kontraktu: 

 Uczeń zostaje zobowiązany do  przygotowania pod nadzorem nauczyciela lub pedagoga/psychologa 

prezentacji multimedialnej na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych i papierosów 

elektronicznych oraz przedstawienia jej na godzinie wychowawczej; 

  Uczeń zostaje objęty indywidualną opieką poprzez wskazanie mu celowości skorzystania z terapii 

antynikotynowej w Młodzieżowym Punkcie Antynikotynowym działającym w Ośrodku 

Profilaktyczno – Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień WCZ SPZOZ, ul. Wszystkich 

Świętych 2 wejście A;  

 Uczniowi zostaje obniżona śródroczna lub roczna ocena zachowania. 

4. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń Komisji Dyscyplinarnej przez uczniów nieletnich szkoła 

zastrzega sobie prawo powiadomienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

5. W przypadku ucznia pełnoletniego szkoła zastrzega sobie prawo do relegowania ucznia ze szkoły. 

6. Niezależnie od stosowanej przez szkołę procedury, uczniowie palący na terenie szkoły i w jej otoczeniu 

mogą  zostać ukarani mandatem karnym przez funkcjonariuszy Policji / Straży Miejskiej. 

7. Otrzymanie mandatu karnego nie wstrzymuje procedury szkolnej. 

 



………………………………                                                                      Wrocław…………………… 

Imię i nazwisko ucznia 

Klasa……………………………. 

Wychowawca…………................. 

 

                                                                    

                                                                      OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w dniu dzisiejszym zostałem/-łam  zatrzymany/-a na paleniu wyrobów tytoniowych na terenie LO nr XVII. 

 Jestem świadomy/-a, że złamałem/-łam zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie szkoły lub w jej otoczeniu wynikający  

z przepisów szkolnych oraz art.12 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych / Ustawy z 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku drugiej interwencji, wynikającej z ponownego naruszenia w/w przepisu,  zostanę 

wezwany/-a przed Komisję Dyscyplinarną. 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                            ………………………………… 

…………………………….                                                                                                                   Podpis ucznia 

       Podpis nauczyciela 
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