Procedura postępowania z uczniami znajdującymi się pod wpływem substancji
psychoaktywnych pochodzących z zażycia ogólnodostępnych produktów leczniczych
nabytych bez recepty lekarskiej

1. Niniejsza procedura została przygotowana celem przeciwdziałania negatywnemu
zjawisku zażywania przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego
Siemowita IV produktów leczniczych nabytych bez recepty lekarskiej celem wprawienia
się w stan odurzenia pod wpływem zawartych w nich substancji psychoaktywnych.
zarówno zasady postępowania z uczniem już znajdującym

Procedura określa

się pod wpływem substancji psychoaktywnych, jak i sposoby organizowania działań
profilaktycznych, mających przeciwdziałać tego typu praktykom.
2. Sposób

postępowania

z

uczniem

znajdującym

się

pod

wpływem

substancji

psychoaktywnych:
1) Pracownik zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły, a także pielęgniarkę.
2) Dyrektor

powiadamia

rodziców/opiekunów

celem

ustalenia

dalszego

postępowania z uczniem.
3) Pielęgniarka bądź wyznaczony przez dyrektora pracownik zostaje obowiązany
do udzielenia uczniowi bieżącej pomocy i objęcia go opieką do czasu przybycia
rodziców bądź pomocy medycznej. Pomoc medyczną należy wezwać w każdym
przypadku

przejawiania

przez

ucznia

objawów

przedawkowania

celem

zminimalizowania doznania przez ucznia trwałej utraty zdrowia lub utraty życia.
4) Uczeń zdradzający objawy uzależnienia od zażywania produktów leczniczych
powinien zostać objęty

pomocą ze strony personelu szkolnego, zwłaszcza

szkolnego pedagoga.
3. W ramach działań profilaktycznych mających służyć edukacji uczniów szkoła prowadzi
bieżącą współpracę z :
1) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Gostyninie

- pracownicy Poradni

przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielają bieżących informacji na temat
niebezpieczeństw o charakterze zdrowotnym i społecznym, prowadzą warsztaty.

2) Komendą Miejską Policji - funkcjonariusz Policji przeprowadza rozmowy
z uczniami, uświadamia ich w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku
popełnienia przez ucznia przestępstwa lub wykroczenia pod wpływem
przedawkowania substancji psychoaktywnej zawartej
3) Ośrodkiem

Przeciwdziałania

Uzależnieniom-

w produkcie leczniczym.

konsultacje

z

najbliższym

ośrodkiem.
4. Rodzice ucznia zdradzającego objawy uzależnienia zobowiązani są do stałej współpracy
ze szkołą i wyżej wymienionymi podmiotami, celem realizacji procesu leczniczego
również

w momencie przebywania ucznia poza szkołą.

5. Rodzice ucznia, który nie zdradza jeszcze objawów uzależnienia, ale który zdradza
objawy spożycia produktów leczniczych celem wprawienia się w stan odurzenia,
zobowiązani są do ustalenia z dyrektorem szkoły i ewentualnie wyżej wymienionymi
podmiotami sposobu postępowania, biorąc pod uwagę indywidualny przypadek ucznia.
6. W przypadku podejrzenia u ucznia posiadania jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej
zawiadamiani są rodzice/opiekunowie ucznia oraz Policja.
7. W przypadku znalezienia na terenie szkoły samej substancji zawiadamiana jest Komenda
Miejska Policji.
8. Z niniejszą procedurą należy zaznajomić personel szkolny, a także rodziców uczniów.
9. Personel

szkolny

zostanie

zaznajomiony

z

procedurą

przez

szkoły.
10. Rodzice uczniów zostaną zaznajomieni z procedurą przez wychowawców

dyrektora

