Zabrania się posiadania lub palenia wyrobów tytoniowych/e-papierosów na terenie szkoły,
podczas wycieczek szkolnych, imprez organizowanych przez szkołę.
Załącznik nr 13
Procedura postępowania wobec uczniów podejrzanych o palenie papierosów/
e-papierosów lub posiadanie ich
Gdy istnieje podejrzenie wobec ucznia, że pali papierosy/e-papierosy lub uczeń zostanie
zauważony w miejscu wskazującym na palenie papierosów lub jest w gronie uczniów palących
je, wówczas podejmuje się następujące działania:

1. Nauczyciel, który ma podejrzenie, że uczeń pali papierosy lub e-papierosy
przeprowadza z nim rozmowę wyjaśniającą i powiadamia wychowawcę/pedagoga.

2. Wychowawca wzmaga kontrolę wobec zachowań ucznia.
3. Jeśli zdarzenie powtórzy się, wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę
wyjaśniającą okoliczności zdarzenia oraz informuje ucznia o konsekwencjach palenia
papierosów. Sytuacja zostaje odnotowana wpisem do dziennika lekcyjnego/dziennika
pedagoga.

4. Wychowawca informuje rodzica/prawnego opiekuna o podejrzeniu palenia
papierosów/e-papierosów przez ucznia i przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej
oraz umieszcza adnotację w dzienniku lekcyjnym.

5. Po kolejnym zgłoszeniu wychowawca, pedagog wzywa rodziców/prawnych
opiekunów w celu ustalenia wspólnych działań wychowawczych.

6. Sytuacja zostaje zgłoszona Dyrektorowi Szkoły, który zaleca wzmożone dyżury
nauczycieli podczas przerw w miejscach, co do których istnieje podejrzenie,
że uczniowie palą tam papierosy/e-papierosy.

Załącznik nr 14
Procedura postępowania wobec uczniów palących papierosy/e-papierosy
W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy/
e-papierosy:
1. Powinien poinformować o wyżej wymienionym fakcie wychowawcę klasy.
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę profilaktyczną z uczniem o skutkach palenia

papierosów/e-papierosów.
3. Wychowawca wpisuje uwagę o wyżej wymienionym fakcie do dziennika lekcyjnego

i informuje rodziców/opiekunów prawnych.
4. Uczeń zobowiązany jest do opisania w formie pisemnej zaistniałej sytuacji. Pod notatką

wpisuje zobowiązanie do niepalenia oraz nieprzynoszenia papierosów/

e-papierosów

do szkoły.
5. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców/prawnych

opiekunów ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów/
e-papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga
lub Dyrektora Szkoły. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do szczególnego
nadzoru nad dzieckiem. Uczeń w obecności rodziców/prawnych opiekunów
zobowiązuje się do niepalenia papierosów/e-papierosów. Fakt ten zostaje odnotowany
w dzienniku lekcyjnym, pod którym podpisuje się rodzic.
6. Jeśli sytuacja z danym uczniem się powtórzy w bieżącym roku szkolnym, wychowawca

podejmuje kroki jak wyżej oraz udziela uczniowi nagany wychowawcy w formie
pisemnej. Uczeń jest zobowiązany, poza sporządzeniem pisemnego wyjaśnienia
okoliczności, do przygotowania prezentacji/informacji profilaktycznej odnośnie
szkodliwości wyrobów tytoniowych/e – papierosów oraz przedstawienia na forum klasy
podczas zajęć z wychowawcą.
7. Sytuacja zostaje zgłoszona Dyrektorowi Szkoły, który zaleca wzmożone dyżury

nauczycieli podczas przerw w miejscach, co do których istnieje podejrzenie, że uczeń
palił tam papierosy/e-papierosy.
8. Nawet jednorazowe palenie papierosów/e-papierosów na terenie szkoły lub ich

posiadanie skutkuje obniżeniem oceny zachowania na dany okres przynajmniej o jeden
stopień.

9.

W przypadku kolejnego złamania przez ucznia niniejszej procedury udzielona zostaje
nagana Dyrektora Szkoły w formie pisemnej oraz obniżona ocena zachowania
do nagannej.

W przypadku braku efektów oddziaływań wychowawczych sprawa kierowana jest do sądu
o zastosowanie środka wychowawczego ze względu na zachowanie demoralizujące.

Załączniki:
 nagana wychowawcy klasy
 nagana Dyrektora Szkoły

Piotrków Tryb....................................

NAGANA WYCHOWAWCY KLASY
Udzielam nagany wychowawcy klasy uczniowi ..............................................................................
z klasy .................... za ......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

................................................................
Wychowawca klasy

Uczeń/uczennica został poinformowany o konsekwencjach udzielenia nagany.
Podpis ucznia: .........................................................

Rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o udzieleniu nagany i konsekwencjach udzielenia
nagany.

Piotrków Tryb....................................

NAGANA DYREKTORA SZKOŁY
Udzielam nagany Dyrektora Szkoły uczniowi ................................................................................…..
z klasy .................... za ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

................................................................
Dyrektor Szkoły

Uczeń/uczennica został poinformowany o konsekwencjach udzielenia nagany.
Podpis ucznia: .........................................................

Rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o udzieleniu nagany i konsekwencjach udzielenia
nagany.

