
I. Działania wychowawców internatu w przypadku podejrzenia, że na terenie 

internatu przebywa wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków. 

 

1. Wychowawca o swoich podejrzeniach powiadamia wychowawcę grupy (o ile jest 

obecny w internacie). 

2. W razie konieczności odizolowuje wychowanka od reszty grupy (nie pozostawia go 

samego) stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Zawiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązując ich, w razie 

konieczności, do niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu. 

4. W razie odmowy odebrania wychowanka przez rodziców (prawnych opiekunów), 

informuje ich o następnych swoich działaniach oraz wzywa lekarza w celu 

stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy 

przedmedycznej. 

a) O pozostaniu wychowanka w internacie, przewiezieniu do placówki służby 

zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji, decyduje 

lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia wychowanka w porozumieniu 

z kierownikiem internatu. 

b) Gdy zachowanie wychowanka może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia jego 

i innych osób, wychowawca zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 

5. O fakcie zatrzymania wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych przez policję, należy zawiadomić rodziców (prawnych 

opiekunów) wychowanka. 

 

 Dalsze działania wobec wychowanka za łamanie regulaminu internatu są regulowane 

zapisami w statucie I LO oraz Regulaminie Internatu I LO. 

 

II. Działania wychowawców w przypadku znalezienia na terenie internatu 

substancji przypominających wyglądem narkotyki orazw przypadku 

podejrzenia, że wychowanek posiada przy sobie taką substancję. 

 

1. Wychowawca zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz przed ewentualnym jej zniszczeniem. 

2. Zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i policję oraz w razie konieczności 

kierownika internatu. Do czasu przyjazdu policji próbuje ustalić do kogo znaleziona 

substancja należy. 

3. Przekazuje policji zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów 

zdarzenia. 

4. W sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że wychowanek posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk ma prawo w obecności innej osoby (inny 

wychowawca lub wychowanek) zażądać od wychowanka jej wydania. Ponadto ma 

prawo zażądać od wychowanka, aby ten pokazał zawartość torby oraz kieszeni 



odzieży i innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku 

z poszukiwaną substancją. 

5. W przypadku, kiedy wychowanek odmawia przekazania wychowawcy podejrzanej 

substancji, wychowawca internatu wzywa policję, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do wychowanka oraz zabezpiecza znalezioną substancję 

i zabiera ją do ekspertyzy. 

6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, wychowawca, po jej zabezpieczeniu jest 

zobowiązany do bezzwłocznego przekazania jej policji. 

7. Wychowawca próbuje ustalić w jaki sposób i od kogo wychowanek nabył substancję, 

a z całego zdarzenia sporządza dokładną notatkę zawierającą własne spostrzeżenia. 

 

 Dalsze działania wobec wychowanka za łamanie regulaminu internatu są regulowane 

zapisami w statucie I LO oraz Regulaminie Internatu I LO. 

 

III. Działania wychowawców internatu w przypadku popełnienia czynu karalnego 

lub przestępstwa przez wychowanka lub wobec wychowanka. 

 

1. Postępowanie wobec wychowanka – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

a) niezwłoczne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) oraz w razie 

konieczności kierownika internatu lub dyrektora szkoły, 

b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

c) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie internatu) 

wychowawcy grupy, kierownikowi internatu, dyrektorowi szkoły lub innej osobie 

pod opiekę, 

d) gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest 

wychowankiem internatu i jego tożsamość nie jest nikomu znana, powiadomienie 

policji oraz w razie konieczności kierownika internatu lub dyrektora szkoły, 

e) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (narzędzia służące do 

rozboju, przedmioty pochodzące z kradzieży itp.) 

 

2. Postępowanie wychowawcy wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego 

lub przestępstwa: 

a) udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, 

b) zapewnienie opieki poszkodowanemu, 

c) powiadomienie o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka, 

d) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

 Dalsze działania wobec wychowanka za łamanie regulaminu internatu są regulowane 

zapisami w statucie I LO oraz Regulaminie Internatu I LO. 


