
 

Procedury postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie 

 
Na podstawie: 

 Art.5 ust.1 pkt 1-11; Art. 13 ust.2 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.  o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2017 r poz. 957)  

Art. 44b ust. 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 

oraz z 2017 r. poz. 60, 949) 

  

 

Procedury postępowania. 

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

wyrobów tytoniowych przeznaczonych do wąchania, wszelkiego rodzaju skrętów obowiązuje na 

terenie i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie.  

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

realizowane przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie (pływalnia, 

lodowisko, stadion, podczas wycieczek, rajdów, zajęć terenowych, itp.). 

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

podejrzenie wskazujące na używanie wyrobów tytoniowych zgłasza ten fakt wychowawcy. 

4.   Jeżeli jest to pierwszy incydent związany z paleniem wskazanego ucznia wychowawca: 

   a)    udziela uczniowi upomnienia, 

   b)   przypomina uczniowi dalsze konsekwencje czekające go w przypadku ponownego  

          zatrzymania go na paleniu, 

    c)   informuje o zajściu rodziców ucznia, 

   d)   ponadto wychowawca ma prawo zobowiązać ucznia do przygotowania referatu lub 

         prezentacji multimedialnej na temat szkodliwości palenia. 

5.   Jeżeli uczeń po raz drugi został zatrzymany na paleniu papierosów lub istnieje uzasadnione 

podejrzenie wskazujące na używanie przez niego wyrobów tytoniowych wychowawca informuje o 

tym fakcie pedagoga szkolnego. 

    a)    Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia, których informuje o zaistniałej sytuacji. 

6.   W przypadku gdy sytuacja opisana powyżej w punkcie 5 powtarza się po raz trzeci  

      wychowawca powiadamia oprócz pedagoga także dyrektora szkoły. 

7.    Niejednokrotne upomnienie udzielone uczniowi skutkuje  obniżoną oceną  z zachowania. 

8.    Wszelkie objawy permamentnego łamania współżycia społecznego w szkole moga być 

traktowane jako przejaw demoralizancji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu 

Rodzinnego i Nieletnich. 

 


