
Procedury postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły 

przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. 
 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: 

Art. 5 ust.1 p. 2. 

 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych 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 p.2. 

 Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami w art.5 podlega karze grzywny 

 do 500 złotych. 

 

Procedury postępowania. 

 

1. Zakaz palenia papierosów i używania wyrobów tytoniowych w tym także e-papierosów   

   obowiązuje na terenie i wokół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. 

 

2. Zakaz obejmuje także inne miejsca, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne i dodatkowe   

    realizowane przez nauczycieli i uczniów PG Nr 1 (pływalnia, lodowisko, stadion,podczas  

    wycieczek, rajdów, zajęć terenowych, itp.). 

 

3. Nauczyciel, który zatrzymał (zaobserwował) ucznia na paleniu papierosów lub ma uzasadnione 

     podejrzenie  wskazujące na używanie wyrobów tytoniowych wpisuje  nazwisko ucznia do 

     „zeszytu palaczy”  i zgłasza ten fakt wychowawcy.   

 

3.1. Jeżeli jest to pierwszy incydent związany z paleniem wskazanego ucznia wychowawca: 

       a) udziela uczniowi upomnienia w obecności klasy,  

       b)upomnienie wpisuje do dziennika klasowego, 

       c)przypomina uczniowi dalsze konsekwencje czekające go w przypadku ponownego 

        zatrzymania go na paleniu, 

       d) informuje o zajściu pisemnie lub telefonicznie rodziców ucznia  zaznaczając to w dzienniku, 

       e) ponadto wychowawca ma prawo zobowiązać ucznia do przygotowania referatu na temat   

        szkodliwości palenia  i przedstawienia go przed klasą. 

 

3.2. Upomnienie udzielone uczniowi powinno być wpisane do dziennika i powinno skutkować przy   

        wystawianiu oceny semestralnej z zachowania. 

 

3.3. Uczeń, który został zatrzymany na paleniu nie może uzyskać oceny wzorowej i bardzo dobrej z   

       zachowania  na  semestr.  

 

4.    Jeżeli  uczeń po raz drugi został zatrzymany  na paleniu papierosów lub istnieje uzasadnione   

       podejrzenie wskazujące na używanie przez niego wyrobów tytoniowych   wychowawca   

       informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego. 

 

4.1. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia, których informuje o zaistniałej sytuacji i   

      udziela uczniowi nagany wychowawcy w obecności rodziców i pedagoga. 

 

4.2. Uczniowi zostaje obniżona ocena z zachowania na koniec semestru o jeden stopień. 

 



5. W przypadku gdy sytuacja opisana powyżej w punkcie 4 powtarza się po raz trzeci wychowawca   

    powiadamia oprócz pedagoga także dyrektora szkoły. 

 

5.1 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia. 

 

5.2. Z uczniem w obecności rodziców, dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcy zostaje spisany   

      kontrakt, w którym jednym z oczekiwań jest zobowiązanie się rodziców do zgłoszenia się z   

      dzieckiem do placówki specjalistycznej w celu udzielenia uczniowi pomocy w wyjściu z   

      nałogu i bezwzględne dostosowanie się ucznia do wymagań zawartych w kontrakcie. 

 

5.3. Uczeń trzykrotnie wpisany do „zeszytu palaczy” otrzymuje na koniec semestru ocenę naganną   

     z  zachowania. 

 

6. W przypadku gdy warunki kontraktu nie zostaną dotrzymane przez rodziców i ucznia lub   

    sytuacja z paleniem powtórzy się (kolejny wpis w zeszycie)dyrektor szkoły informuje   

    odpowiednie służby (policja, sąd rodzinny), gdyż palenie wyrobów tytoniowych w miejscach  

    objętych zakazem określonych w art. 5 ustawy podlega karze grzywny do 500 zł. 

 

6.1. Wychowawca o powyższym fakcie informuje rodziców ucznia na piśmie. 

 


