
  Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia papierosów 

lub ich palenia na terenie szkoły, podczas wycieczek i imprez organizowanych 

przez szkołę (dotyczy także e –papierosów i innych wyrobów). 

 

1.Zakaz palenia papierosów i używania wyrobów tytoniowych w tym także e-papierosów, 

   wyrobów tytoniowych przeznaczonych do wąchania obowiązuje na terenie Szkoły Podstawowej  

   nr 7 w Krakowie. 

2.Zakaz obejmuje także inne miejsca, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne i dodatkowe 

   realizowane przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie ( boisko,   

   podczas wyjść, wycieczek, rajdów, zajęć terenowych, itp.). 

3.Nauczyciel, który przyłapał (zaobserwował) ucznia na paleniu papierosów lub ma uzasadnione 

   podejrzenie wskazujące na używanie wyrobów tytoniowych zgłasza ten fakt wychowawcy. 

4.Wychowawca w obecności pracownika szkoły ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu 

    papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. (Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie  

   wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia-jest to czynność zastrzeżona 

   wyłącznie dla policji). Jeśli uczeń odmówi oddania papierosów wychowawcy bądź pokazania  

   zawartości teczki szkolnej i kieszeni, wychowawca natychmiast powiadamia dyrektora i rodziców 

  (prawnych opiekunów)  ucznia i czeka na ich przybycie. 

5.Wychowawca zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca uporządkował miejsce zdarzenia. 

6.Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem rozmawia z uczniem o zdarzeniu i ustala źródło 

    posiadanych papierosów. Wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje  

    im informację o paleniu, posiadaniu papierosów przez dziecko. Przeprowadza rozmowę z uczniem 

    w obecności rodziców, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

    zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Informuje rodziców, iż uczeń złamał prawo i sporządza 

    notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic (opiekun) dziecka.  

7.Jeżeli jest to pierwszy incydent związany z paleniem wskazanego ucznia wychowawca udziela 

   uczniowi upomnienia, przypomina uczniowi dalsze konsekwencje czekające go w przypadku 

   ponownego zatrzymania go na paleniu,  ponadto wychowawca ma prawo zobowiązać ucznia 

   do przygotowania referatu lub prezentacji multimedialnej na temat szkodliwości palenia. 

8.Niejednokrotne upomnienie udzielone uczniowi skutkuje zastosowaniem w stosunku do ucznia 

  odpowiednich kar statutowych. 

9.W przypadku nieskuteczności zastosowanych środków wychowawczych, kiedy rodzice  

   odmawiają współpracy należy wziąć pod uwagę, że wszelkie objawy permanentnego łamania zasad 

  statutowych współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw 

  demoralizacji  i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.



 


