
Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów, e-papierosa przez ucznia
terenie ZSE-O, ul Drukarska 50

1. Ustalenie personaliów ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

2. Powiadomienie wychowawcy klasy w formie elektronicznej. 

3. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  dyscyplinującą  z  uczniem,  w  trakcie  której
informuje  ucznia  o  konsekwencjach  zdrowotnych  (w  tym palenie  bierne)  i  prawnych
palenia  papierosów  i  e-papierosów  .  Rozmowa  może  odbyć  się  w  obecności  innego
nauczyciela lub pedagoga, psychologa czy rodzica (prawnego opiekuna). Miejsce i termin
spotkania wychowawca ustala za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

4. Wychowawca  udziela  upomnienia  uczniowi  podczas  lekcji  wychowawczej  
w  obecności  całej  klasy.  Upomnienie  wpisuje  się  do  elektronicznego  dziennika
lekcyjnego. 

5. Uczeń  ma  obowiązek  przygotować,  w  formie  uzgodnionej  z  nauczycielem,  lekcję
wychowawczą lub gazetkę  ścienną na temat  szkodliwości  nikotyny dla  palacza  i  jego
otoczenia.  Niewykonanie  tej  pracy  skutkuje  wpisem  do  elektronicznego  dziennika
lekcyjnego .Uwaga jest uwzględniona podczas wystawiania oceny z zachowania.

6. Wychowawca zobowiązany jest odnotować w dzienniku elektronicznym każde zgłoszenie
o paleniu przez ucznia papierosów lub e-papierosów w module „Uwagi o uczniu” jako
uwaga negatywna- „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz dbałość o zdrowie swoje i
innych”

7. Uczeń,  posiadający  więcej  niż  3  uwagi  dotyczące  palenia  papierosów  może  być
skierowany przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa na konsultację do specjalisty
od uzależnień.

8. Uczeń  może  poprawić  swoje  upomnienie  (obniżoną  ocenę  z  zachowania)  poprzez
wykonanie prac społeczno-użytecznych na rzecz szkoły (uczeń zostaje po lekcjach w celu
wykonania prac, np.: zamiatanie korytarzy, sprzątanie klas, sali gimnastycznej, zbieranie
niedopałków papierosów wokół szkoły, liści itp). Prace zleca i rozlicza z ich wykonania
wychowawca klasy w porozumieniu z kierownikiem gospodarczym szkoły.

9. Rodzice zostają powiadomieni o zastosowaniu kary w postaci prac społeczno-użytecznych
na rzecz szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

10. Rodzic, który nie zgadza się na taką formę kary, jest obowiązany w ciągu pięciu dni od
otrzymania  wiadomości,  powiadomić  szkołę  w formie  pisemnej.  Niedotrzymanie  tego
terminu będzie traktowane jako akceptacja warunków i celowości zastosowania tego typu
kary dyscyplinarnej.


