
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH LUB E-
PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIÓW 

W sytuacji, w której pracownik szkoły lub rodzic zauważy, że uczeń pali papierosy (w tym e-papierosy), należy 
podjąć następujące działania; 

1. Zabezpieczyć wyroby tytoniowe lub e-papierosy 
2. Niezwłocznie poinformować wychowawcę 
3. Postępować zgodnie z niżej wymienionymi wytycznymi 

Jeżeli incydent miał miejsce po raz pierwszy to należy postępować według poniższych zaleceń; 

1. Wychowawca jak najszybciej rozmawia z uczniem  na temat zaistniałej sytuacji, okoliczności oraz 
szkodliwości używania wyrobów nikotynowych lub e-papierosów i udziela mu upomnienia. Informuje 
także o konsekwencjach. 

2. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o incydencie i zaprasza 
ich do szkoły na rozmowę. Informacja ta jest przekazywana mailowo (Librus) lub telefonicznie. 

3. Wychowawca niezwłocznie informuje pedagoga/psychologa o zaistniałej sytuacji. 

Jeżeli incydent ma miejsce po raz drugi to należy postępować według poniższych zaleceń; 

1. Wychowawca jak najszybciej rozmawia z uczniem  na temat zaistniałej sytuacji oraz odnosi się do 
wcześniej przeprowadzonej rozmowy oraz zapowiedzianych konsekwencji. 

2. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji oraz zamiarze wyciągnięcia 
konsekwencji w postaci udzielenia uczniowi nagany wychowawcy. Informacja ta jest przekazywana 
mailowo (Librus) lub telefonicznie 

3. Jednocześnie Wychowawca informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły o zamiarze udzielenia uczniowi 
nagany. 

4. Wychowawca udziela uczniowi pisemnej nagany wychowawcy. 
5. Wychowawca konsultuje sprawę ucznia z pedagogiem/psychologiem szkolnym. 
6. Wychowawca rozmawia z uczniem i rodzicami na temat możliwych form pomocy. W razie potrzeby 

wychowawca zaprasza pedagoga/psychologa do udziału w spotkaniu. 

Jeżeli sytuacja ma miejsce po raz trzeci i kolejny należy postępować według poniższych zaleceń; 

1. Wychowawca niezwłocznie rozmawia z uczniem na temat zaistniałej sytuacji oraz odnosi się do 
wcześniej przeprowadzonych rozmów oraz zapowiedzianych konsekwencji. 

2. Wychowawca jak najszybciej powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji oraz zamiarze wyciągnięcia 
konsekwencji. Informacja ta jest przekazywana mailowo (Librus) lub telefonicznie 

3. Wychowawca składa wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie nagany dyrektora szkoły. 
4. Dyrektor szkoły zaprasza rodziców na spotkanie (z udziałem wychowawcy oraz pedagoga/psychologa 

szkolnego) w celu omówienia zaistniałej sytuacji w tym poinformowania o zamiarze udzielenia nagany 
dyrektora szkoły. Następnie zaprasza ucznia na spotkanie i udziela nagany. 

Jeżeli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły informuje rodziców o 
zamiarze złożenia wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny z powodu zagrożenia demoralizacją a 
następnie składa wniosek do Sądu Rodzinnego. Wychowawca prowadzi odpowiednią ewidencję, aby 
wiedzieć ile razy doszło, w przypadku danego ucznia, do palenia wyrobów tytoniowych lub e-papierosów.  

Procedura została skonsultowana z Radą Rodziców i wchodzi w życie z dniem 16 maja 2019 r.  

 


