
Polityka przeciwko narkotykom i substancjom 
niedozwolonym 

 
 
Uzasadnienie 
 
Jesteśmy zobowiązani misją naszej szkoły do stworzenia i utrzymywania 
bezpiecznego, pełnego troski o dobro ucznia środowiska szkolnego.  Zatem do 
naszych obowiązków należy prowadzenie skutecznej edukacji przeciwko 
narkotykom.  Program nauczania antynarkotycznego ma na celu podnieść 
świadomość uczniów o tym, jakie skutki wywierają narkotyki i inne substancje 
niedozwolone na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz kontakty społeczne.  Słowo 
„narkotyki” w tym kontekście jest używane dla ogólnego określenia wszelkich 
substancji przyjmowanych celem zmienienia sposobu funkcjonowania organizmu.   
 
Cele 
 
Dążymy – jako szkoła – do podniesienia świadomości uczniów o zagrożeniu dla 
zdrowia wiążącym się z przyjmowaniem narkotyków oraz substancji 
niedozwolonych oraz do rozwinięcia w uczniach umiejętności opierania się kulturze 
narkotykowej, coraz bardziej dominującej we współczesnym społeczeństwie.  Oto 
cele naszej polityki przeciwko narkotykom i substancjom niedozwolonym:  
 
 sprawienie, by dobro uczniów było zawsze sprawą nadrzędną 
 pomaganie uczniom w podejmowaniu rozsądnych, świadomych wyborów, co 

zamierzamy osiągnąć poprzez przekazywanie im wiedzy, sprawianie, by 
zastanowili się nad swoimi postawami czy wartościami, a także rozwijanie w 
nich i praktykowanie umiejętności tak personalnych, jak i społecznych 

 przekazywanie uczniom dokładnych informacji o narkotykach i innych 
substancjach 

 zwiększanie świadomości uczniów o tym, jakie problemy zdrowotne oraz 
społeczne wiążą się z przyjmowaniem narkotyków czy nadużywaniem 
substancji niedozwolonych 

 pomaganie uczniom w znajdowaniu miejsc, w których znaleźć mogą 
odpowiednią pomoc, gdyby znaleźli się w takiej potrzebie. 

 
Wytyczne 
 
 Wszystkie aspekty programu nauczania mają przyczynić się do zwiększenia 
świadomości uczniów o tym, jakie zagrożenie dla zdrowia wiąże się z 
przyjmowaniem narkotyków czy nadużywaniem substancji niedozwolonych. 

 Wszyscy pracownicy szkoły są zapoznani z objawami przyjmowania narkotyków 
czy nadużywa substancji niedozwolonych, a także z problemami związanymi z 
nimi. 

 Co pewien czas uaktualnia się wiedzę pracowników szkoły na powyższy temat. 
 W odpowiedni sposób podaje się związane z tą problematyką informacje 

rodzicom. 



 Szkoła współpracuje z urzędami i organizacjami zewnętrznymi, by znaleźć u 
nich wsparcie i rady. 

 Uczniom zakazuje się przynoszenia substancji nielegalnych (w tym papierosów 
oraz alkoholu) zarówno do szkoły, jak i na wszelkie imprezy szkolne. 

 Szkoła to miejsce, gdzie nie pali się tytoniu.  
 Jeśli uczeń zostanie przyłapany na paleniu papierosów czy to na terenie szkoły, 

czy będąc ubranym w mundurek szkolny, szkoła zostanie o tym powiadomiona. 
Uczeń ten będzie poddany szkolnej procedurze dyscyplinarnej, a o sprawie 
dowiedzą się rodzice/opiekunowie. 

 W przypadku używania substancji innych niż papierosy, dany uczeń zostanie 
natychmiast przekazany członkowi kierownictwa wyższego szczebla, który – 
stosownie do potrzeby – wykona jedną z poniższych czynności: 

 jeśli to konieczne, wezwie pomoc medyczną 
 powiadomi rodziców 
 w razie konieczności wyśle ucznia do domu. 

 Uczeń, który przyjmował narkotyki czy nadużywał substancji niedozwolonych, 
będzie obserwowany przez wyznaczonego nauczyciela i może być także 
skierowany do poradni. 

 Jeśli zajdzie podejrzenie, że uczeń rozprowadza nielegalne narkotyki, o sprawie 
zostanie powiadomiony dyrektor szkoły i zarząd szkoły.  Dany uczeń(dani 
uczniowie) w poważniejszych przypadkach będą usunięci ze szkoły.   

 Szkoła dopełni obowiązku prawnego powiadomienia Policji Irlandii Północnej w 
przypadkach związanych z nielegalnymi substancjami. 

 Rodzicom i uczniom przekazana zostanie informacja o tym, jaką pomoc 
specjalistów mogą otrzymać w sprawie brania narkotyków czy innych 
substancji.  

 
 
 


