
REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA USTAWY 
ANTYNIKOTYNOWEJ 

W ZESPOLE SZKOŁ NR 1 W WĄGROWCU 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r Nr 10 poz. 55, z późn. zm.) – tekst jednolity 

Art. 5 ust.1 p. 2.  

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i 
palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a na terenie jednostek organizacyjnych 
systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;  

Art. 13. 1 

2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 
ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł. 

Art. 13. 2 

Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew 
postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.  

 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy, że uczeń pali papierosy (również 
elektroniczne) lub ma uzasadnione podejrzenie, że uczeń użył wyrobów tytoniowych, 
natychmiast upomina ucznia i przyprowadza do dyżurującego dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza z uczniem rozmowę i 
informuje o konsekwencjach i kolejnych krokach postępowania w przypadku łamania 
niniejszego regulaminu. 

3. Konsekwencje w przypadku niestosowania się do regulaminu: 
 

3.1. Jeśli uczeń został po raz pierwszy zatrzymany na używaniu papierosów, dyrektor: 
a. udziela uczniowi upomnienia i odnotowuje ten fakt w dokumentacji, 
b. informuje ucznia o kolejnych krokach, jakie będą podjęte w jego sprawie oraz o 

dalszych konsekwencjach, jakie mu grożą w razie powtórnego zatrzymania 
podczas palenia papierosów, 

c. informuje telefonicznie rodziców o zaistniałym zdarzeniu, wychowawcę oraz 
pedagoga szkolnego, 

d. przeprowadza z uczniem indywidualną rozmowę profilaktyczną na temat 
mechanizmu uzależnienia od nikotyny i konsekwencji palenia papierosów, starając 
się jednocześnie ocenić przyczyny i rozmiary problemu ucznia, 



e. wychowawca udziela nagany z wpisem do dziennika lekcyjnego, 
f. wychowawca podejmuje działania profilaktyczne wobec ucznia, np. przygotowanie 

prezentacji o szkodliwości palenia, przygotowanie plakatu antynikotynowego czy 
referatu na temat wpływu palenia na zdrowie człowieka lub wobec klasy, gdy 
problem dotyczy szerszego grona uczniów np. współpraca z pedagogiem 
(pogadanki, praca indywidualna). 

 
3.2. Jeśli uczeń został drugi raz zatrzymany podczas palenia papierosów, dyrektor: 

a. odnotowuje ucznia po raz drugi w dokumentacji i przeprowadza z uczniem 
rozmowę profilaktyczną na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz prawnych 
konsekwencjach palenia, 

b. informuje pedagoga szkolnego, informuje rodziców/opiekunów ucznia o 
incydencie i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę, po czym kieruje do 
pedagoga szkolnego, 

c. pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, podczas której 
rozważane są przyczyny sięgania ucznia po papierosy oraz możliwości zaprzestania 
przez niego tej praktyki, a rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Ze 
spotkania pedagog sporządza notatkę. 

 

3.3. Po raz trzeci uczeń zostaje zatrzymany podczas palenia papierosów, dyrektor: 
a. pisemnie (listem poleconym) informuje rodziców/opiekunów ucznia o sytuacji i 

wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę, z udziałem pedagoga 
szkolnego, 

b. odnotowuje ten fakt w dokumentacji, 
c.  informuje Sąd Rodzinny o zagrożeniu demoralizacją małoletniego,  
d. uczeń pełnoletni (po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem) może być skreślony 

z listy uczniów,  
e. jeśli uczeń palił w miejscu objętym zakazem palenia, dyrektor szkoły może 

dodatkowo poinformować o zdarzeniu policję, ponieważ palenie wyrobów 
tytoniowych w miejscach objętych zakazem podlega karze grzywny do 500 zł. 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 27 września 2019 r. 


