
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  

PALENIA PAPIEROSÓW i E-PAPIEROSÓW  

 

Podstawa prawna: 

Ustawa  z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

1. CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w sytuacji palenia przez uczniów 

papierosów i e-papierosów.  

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje swym zasięgiem dyrektora szkoły, który kontroluje realizację działań 

skierowanych na zminimalizowanie zjawiska nikotynizmu na terenie szkoły. Procedura 

obejmuje również wychowawców klas, pedagogów szkolnych i psychologa, a także innych 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły, którzy wykonują nałożone przez 

dyrektora zadania w zakresie w/w działań. 

3. Zakaz palenia papierosów i e-papierosów obowiązuje na terenie i wokół Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. Zakaz obejmuje także inne miejsca  

w których prowadzone są zajęcia lekcyjne i dodatkowe realizowane przez nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 

   

4. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 

 

4.1 Nauczyciel lub każdy inny pracownik szkoły, który zauważy, że uczeń pali papierosy ma 

obowiązek poinformować o tym wychowawcę klasy. 

4.2 Wychowawca wpisuje ucznia na listę „Uczniów zagrażających bezpieczeństwu szkoły  

w zakresie palenia papierosów”. Odnotowuje tam każdą sytuację palenia papierosów 

przez ucznia. Listę w pokoju nauczycielskim umieszcza 1 dnia każdego miesiąca pedagog 

lub psycholog szkolny. 

4.3 Na koniec miesiąca lista trafia do pedagoga i psychologa, którzy zgodnie z przydziałem 

obowiązków odnotowują to w swojej dokumentacji oraz przeprowadzają rozmowy 

wychowawcze z palącymi uczniami. 

4.4 Wychowawca podejmuje następujące działania: 

 

a) każdorazowo o fakcie palenia przez ucznia papierosów informuje jego 

rodziców/prawnych opiekunów 



 telefonicznie lub wzywa ich do szkoły, odnotowuje każdy zaistniały fakt  

w swoich dokumentach – zakłada „Kartę monitorowania ucznia pod kątem 

podejmowania zachowań ryzykownych i łamania regulaminu szkoły”*. 

 jeżeli uczeń zostanie złapany na paleniu po raz pierwszy to wychowawca klasy 

upomina ucznia na forum klasy i zapisuje to w dzienniku elektronicznym. 

 uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania. 

 

b)  jeżeli uczeń zostanie złapany na paleniu po raz drugi to otrzymuje pisemne 

upomnienie dyrektora szkoły. 

 uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania. 

c) jeżeli uczeń zostanie złapany na paleniu po raz trzeci to otrzymuje pisemną naganę 

dyrektora szkoły. 

 uczeń nie może otrzymać oceny dobrej z zachowania. 

 

4.5 Jeżeli uczeń notorycznie pali papierosy, a także prezentuje inne zachowania wskazujące 

na demoralizację (np. wagary, używanie alkoholu, ucieczki z domu) wówczas: 

 pedagog lub psycholog wystosowują pismo do Sądu Rodzinnego o zagrożeniu 

demoralizacją 

 uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania. 

  

5. OCHRONA TREŚCI PROCEDURY 

Procedura jest własnością Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 

Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwolenia dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie jest zabronione. 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Osoby wykonujące opisane w procedurze działania ponoszą odpowiedzialność za ich 

prawidłowe i terminowe wykonanie. 

  

7.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

7.1  Wzór pisma do Sądu – załącznik nr 1 

7.2  Wzór upomnienia – załącznik nr 2 

7.3  Wzór nagany – załącznik nr 3 

7.4  Wzór pisma do rodziców – załącznik nr 4. 

 

* Zachowania ryzykowne – używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna aktywność 

seksualna, zachowania agresywne, stosowanie przemocy, znęcanie się nad rówieśnikami, 

drobne przestępstwa, wykroczenia, czyny chuligańskie, wandalizm, zaniedbywanie 

obowiązków szkolnych, wagary, nieukończenie szkoły, kłamstwa i ucieczki z domu, inne 

zachowania wskazujące na nieprawidłowy przebieg rozwoju np. próby samobójcze i inne 

zachowania wynikające z zaburzeń depresyjnych. 



Dębno, dnia …………… 

 

SĄD REJONOWY 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Myśliborzu 

 

Nasz znak: 

Sprawa: wniosek o wszczęcie postępowania o demoralizację 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie informuje, iż 

uczeń/uczennica naszej szkoły ……………………………………………………………. 

urodzony/urodzona ………………………………………………………………………. 

syn/córka ………………………………………………………………………………….. 

zamieszkały/zamieszkała przy ulicy ………………………………………………………. 

w ……………………………………. 

Podejmuje zachowania ryzykowne, świadczące o zagrożeniu demoralizacją. 

 

UZASADNIENIE 

W roku szkolnym ……………….. jest uczniem klasy .… Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 

Analiza postępów w nauce: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Zainteresowania dziecka: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Analiza frekwencji (ilość godzin nieobecności, częstotliwość opuszczania zajęć): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Zachowanie na terenie klasy i szkoły – prezentowane przez ucznia zachowania ryzykowne: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Inne obserwowane trudności wychowawcze: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Zainteresowania rodziców/prawnych opiekunów uczniem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

W związku z powyższym dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera  

w Dębnie wnioskuje o wszczęcie postępowania o demoralizację. 

 

…………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Specjalista ds. nieletnich przy Komisariacie Policji w Dębnie. 

 

 

 

 

 



Dębno, dnia …………… 

 

Pani/Pan 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 

Nasz znak: 

 

INFORMACJA O UCZNIU 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie informuje,  

iż Państwa córka/syn ………………………………….., uczeń/uczennica klasy ……………. 

w dniu ………………. został złapany na paleniu papierosów/e-papierosów na terenie/wokół 

szkoły.  

  W związku z tym wzywa się rodziców/prawnych opiekunów do przybycia  

do szkoły i kontakt z wychowawcą klasy, w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

…………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 



Dębno, dnia …………… 

 

UPOMNIENIE DYREKTORA SZKOŁY 

 

Zgodnie z prawem szkolnym zawartym w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego 

Fiedlera w Dębnie  

 

Dyrektor szkoły upomina 

ucz. …………………………………. 

klasy ……………………………….. 

w związku z podejmowaniem zachowań ryzykownych, tj. palenie papierosów/e-papierosów  

w dniach ……………………….. 

 

Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania w …….. semestrze roku 

szkolnego ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Rodzice  ……… 

 

 

 



Dębno, dnia …………… 

 

NAGANA DYREKTORA SZKOŁY 

 

Zgodnie z prawem szkolnym zawartym w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Arkadego Fiedlera w Dębnie  

udzielam 

 

nagany Dyrektora szkoły 

ucz. …………………………………. 

klasy ……………………………….. 

 

za podejmowanie zachowań ryzykownych, tj. palenie papierosów/e-papierosów  

w dniach ……………………….. 

 

Uczeń nie może otrzymać oceny dobrej z zachowania w …….. semestrze roku szkolnego 

……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Rodzice  ……… 

 



KARTA MONITOROWANIA UCZNIA POD KĄTEM 

PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I ŁAMANIA 

REGULAMINU SZKOŁY 

KLASA ……… 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA ……………………………………………………………. 

 

 

DATA 

 

RODZAJ 

ZACHOWANIA 

RYZYKOWNEGO 

PODJĘTE PRZEZ 

WYCHOWAWCĘ 

DZIAŁANIA 

EFEKTY 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 


