
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI   

W  PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA 

1. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce bezwzględnie zakazują palenia papierosów  

we wszystkich typach szkół. 

2. Uczeń zobowiązany jest ponadto do unikania biernego palenia papierosów. Bierne 

palenie to przebywanie bez wyraźnej, uzasadnionej potrzeby w zadymionych 

pomieszczeniach 

3. Podstawę prawną zakazu palenia papierosów stanowi 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, w której art. 5 mówi ,że: 

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi 

i odpowiednio przystosowanymi: 

 

w zakładach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2, 

 

w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, 

 

w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w 

małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi 

miejscami. 

 

Jeżeli uczeń pali papierosy na terenie szkoły lub poza nią ,w trakcie zajęć organizowanych 

przez szkołę i zostanie przyłapany przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

obowiązuje następująca procedura: 

1. Jeżeli uczeń zostaje złapany po raz pierwszy, powiadamia się o tym fakcie 

wychowawcę klasy Wychowawca udziela upomnienia uczniowi podczas lekcji 

wychowawczej w obecności całej klasy. Uczeń musi przygotować lekcję 

wychowawczą lub referat dot. profilaktyki lub  szkodliwości nikotyny dla palacza i 

jego otoczenia ( nie może być on kopią pracy z Internetu). Czas trwania i formę tych 

zajęć uzgadnia z wychowawcą. Niewykonanie tej pracy musi być uwzględnione  

podczas wystawiania oceny  zachowania. Uczeń złapany po raz pierwszy nie może 

uzyskać oceny wzorowej ani bardzo dobrej z zachowania. 

      

2. W przypadku powtórnego przewinienia wychowawca kieruje ucznia do pedagoga 

szkolnego. Pedagog zleca i rozlicza ucznia z  wykonania pracy społeczno – użytecznej 

na rzecz szkoły lub innych prac związanych z profilaktyką uzależnień. Uczeń złapany 



po raz drugi ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień, poniżej oceny 

wyjściowej (czyli dobrej). 

  

3. Jeżeli uczeń zostaje złapany po raz trzeci, wychowawca  powiadamia o tym fakcie 

pedagoga szkolnego oraz rodziców ucznia- informując ich o dalszych procedurach, w 

przypadku nie respektowania zakazu palenia papierosów . Wychowawca udziela 

uczniowi  naganę w obecności klasy. Uczeń złapany po raz trzeci ma obniżoną ocenę z 

zachowania do nieodpowiedniej. O powyższym fakcie jest informowany Dyrektor 

szkoły. 

4.      Jeżeli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanych efektów i uczeń zostanie 

jeszcze raz złapany w sytuacji jednoznacznie wskazującej na czynne palenie 

papierosów to Dyrektor Szkoły  może podjąć decyzję o udzieleniu uczniowi nagany. 

5.      Wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie przypadki palenia 

papierosów. 

  

 


