PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU
PALENIA PAPIEROSÓW
PRZEZ UCZNIÓW

na terenie
Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica
wTarnobrzegu

Tarnobrzeg, styczeń 2020

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 Nr 10
poz.55, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
z późn. zm.;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonej uzależnieniami (Dz. U. 2003 nr 26 poz.226).
 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 14 maja 2010r.); Ustawy z dnia 26 października
1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn.
zm. tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109);
 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:
Art. 5 ust.1 p. 2. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych z zastrzeżeniem art.5a na
terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa
w przepisach o pomocy społecznej.
Art.13 p.2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami w art.5 podlega karze
grzywny do 500 złotych.
Przepisy prawne obowiązujące w Polsce bezwzględnie zakazują palenia papierosów we
wszystkich typach szkół. Uczeń zobowiązany jest ponadto do unikania biernego palenia
papierosów. Bierne palenie to przebywanie bez wyraźnej, uzasadnionej potrzeby
w zadymionych pomieszczeniach.
 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 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r.poz.124 oraz z 2015r. poz. 28 i 857).

Działania wstępne
 Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z Procedurą
postępowania w przypadku palenia papierosów prze uczniów na terenie Zespołu
Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.
 Uczniowie własnoręcznym podpisem potwierdzają zaznajomienie się z procedurą.
 Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do monitorowania obiektu szkolnego
i przeciwdziałania paleniu tytoniu i używaniu e-papierosów.
 Nauczyciele pełniący dyżury na korytarzach są zobowiązani do monitorowania w tym
zakresie sytuacji w toaletach, a wychowawcy powinni dokonywać cyklicznych,
wyrywkowych kontroli w obrębie szatni i terenu przed szatnią.
 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.
 Jeśli to możliwe, natychmiast upomina ucznia, a także odbiera mu papierosy
i zabezpiecza je, aby zwrócić rodzicom.
 Odebrane papierosy i e-papierosy są deponowane u wychowawcy i oddawane
rodzicom po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych danego roku szkolnego
na pisemny wniosek rodzica/opiekuna.

Krok 1
Jeśli uczeń został po raz pierwszy przyłapany na używaniu papierosów/e-papierosów, lub
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń ten używa wyrobów tytoniowych:
 Wychowawca udziela uczniowi upomnienia i wpisuje je do dziennika elektronicznego.
 Informuje ucznia o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąć w jego sprawie oraz
o dalszych konsekwencjach, jakie mu grożą w razie powtórnego palenia papierosów.
 Informuje rodziców/opiekunów ucznia o incydencie i konsekwencjach, jakie grożą
uczniowi w razie dalszego palenia papierosów.
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Krok 2
Jeżeli sytuacja palenia papierosów/e-papierosów powtarza się po raz drugi:
 Wychowawca klasy kieruje sprawę do pedagoga szkolnego.
 Pedagog szkolny wzywa rodzica/opiekunaucznia i przekazuje jemu informację o fakcie
palenia papierosów przez ucznia.
 Pedagog szkolny spisuje z uczniem kontrakt w obecności rodzica ucznia i jego treść
przekazuje wychowawcy.
 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pedagoga szkolnego, zostaje zwołane
posiedzenie Zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego, podczas którego
zostają wypracowane rekomendacje dla dyrektora szkoły, które zawierają
proponowaną metodę rozwiązania zaistniałego problemu.
 Pedagog szkolny dokonuje wpisu w dzienniku elektronicznym.

Krok 3
Po wyczerpaniu wcześniejszych metod postępowania przewidzianych w kroku 1-2:
 Dyrektor udziela nagany uczniowi w obecności wychowawcy, pedagoga
i rodzica/opiekuna. Udzielenie nagany dyrektora szkoły skutkuje obniżeniem oceny
z zachowania do oceny nieodpowiedniej.
Krok 4
W przypadku braku oczekiwanej reakcji ucznia na działania podjęte w kroku 1-3 :
 Może zostać podjęta decyzja o usunięciu ucznia ze szkoły oraz o zawiadomieniu
instytucji zewnętrznych, zwłaszcza Sądu Rodzinnego.

Postanowienia końcowe
 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.
 Otrzymanie mandatu karnego nie wstrzymuje procedury szkolnej.

Procedura obowiązuje od 8 stycznia 2020 roku

Tarnobrzeg, ...................................................

…………………………………..………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia

…………………………………..……………………………….…………
Klasa

…………………………………..……………………………….…………
Wychowawca

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w dniu dzisiejszym zostałem/-łam zatrzymany/-a na paleniu wyrobów
tytoniowych/używaniu e-papierosa na terenie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica
w Tarnobrzegu.
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 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych /Ustawy z 26 października 1982roku o postępowaniu w sprawach
nieletnich.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku drugiej interwencji, wynikającej z ponownego
naruszenia w/w przepisu, zostaną podjęte kolejne kroki przewidziane w procedurach
postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie
Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.

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

Wychowawca

……………………..…………………………….

