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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW / E-PAPIEROSÓW  

PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY  

 

 

§ 1 

1. 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.); 

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

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

dnia 14 maja 2010r.); Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm. tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109); 

3. 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. 

4. 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. 

5. Art.13 p.2. 

Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami w art.5 podlega karze grzywny do 500 

złotych. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce bezwzględnie zakazują palenia papierosów we 

wszystkich typach szkół. Uczeo zobowiązany jest ponadto do unikania biernego palenia 

papierosów. Bierne palenie to przebywanie bez wyraźnej, uzasadnionej potrzeby w zadymionych 

pomieszczeniach. 

 

§ 2 

Procedury postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy dotyczą obszaru Zespołu Szkół Budowlanych oraz 

przyległych terenów i budynków (w szczególności przy ulicach Jana Pestalozziego, Ludwika 

Zamenhofa, Łużyckiej, Marii Skłodowskiej Curie oraz Al. Stefana Wyszyoskiego). Zakaz obejmuje 

również wnętrza pojazdów zaparkowanych w otoczeniu Zespołu Szkół Budowlanych. 

 

§ 3 

Działania wstępne 

 

1. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców z "Procedurą postępowania w 

przypadku palenia papierosów przez uczniów". Rodzice podpisem potwierdzają zaznajomienie 

się z w/w procedurą. 

2. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z "Procedurą postępowania w 

przypadku palenia papierosów przez uczniów". Uczniowie podpisem potwierdzają zaznajomienie 

się z w/w procedurą. 
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§ 4 

Działania w przypadku, gdy nauczyciel lub  inny pracownik szkoły zauważy  

ucznia palącego papierosy/ e-papierosy 

 

1. Pracownik szkoły o incydencie informuje wychowawcę ucznia (osobiście lub przez dziennik 

elektroniczny). 

2. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu, wyciąga konsekwencje zgodne z Punktowymi 

Zasadami Oceniania Zachowania. 

3. Wychowawca informuje rodziców - telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny o zaistniałej 

sytuacji. 

4. Udziela uczniowi naganę wychowawcy klasy  i wpisuje ją do dziennika elektronicznego. 

5. Informuje ucznia o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąd w jego sprawie oraz o dalszych 

konsekwencjach, jakie mu grożą w razie powtórnego palenia papierosów. 

6. Uczeo ma  obniżoną ocenę z zachowania do co najwyżej dobrej (bez względu na inne 

osiągnięcia). 

 

§ 5 

Działania w przypadku, gdy sytuacja palenia papierosów/ e-papierosów powtarza się po raz drugi 

 

1. Pracownik szkoły o incydencie informuje wychowawcę ucznia, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu, wyciąga konsekwencje zgodne z Punktowymi 

Zasadami Oceniania Zachowania. 

3. Wychowawca telefonicznie oraz pisemnie (listem poleconym) informuje rodziców/opiekunów 

ucznia o sytuacji i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę z udziałem pedagoga 

szkolnego. 

4. Uczeo otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. 

5. Uczeo ma  obniżoną ocenę z zachowania do co najwyżej poprawnej (bez względu na inne 

osiągnięcia). 

 

§ 6 

Działania w przypadku, gdy sytuacja palenia papierosów/ e-papierosów powtarza się po raz kolejny 

 

1. Pracownik szkoły o incydencie informuje wychowawcę ucznia, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu, wyciąga konsekwencje zgodne z Punktowymi 

Zasadami Oceniania Zachowania. 

3. Wychowawca telefonicznie oraz pisemnie (listem poleconym) informuje rodziców/opiekunów 

ucznia o sytuacji i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę z udziałem pedagoga 

szkolnego, a także Dyrektora Szkoły. 

4. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, pisemnie, w formie kontraktu, zobowiązuje 

go do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. 

5. Uczeo ma  obniżoną ocenę z zachowania do nieodpowiedniej (bez względu na inne osiągnięcia). 

6. Uczeo zostaje zobowiązany do wykonania zindywidualizowanych prac dodatkowych (np. pomoc 

przy zabiegach konserwatorskich budynku szkoły) według wytycznych sporządzonych przez 

dyrektora szkoły. 
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7. Uczeo zostaje wyłączony z możliwości uczestniczenia w wyjściach, wyjazdach klasowych oraz 

szkolnych. W ich trakcie zostaje oddelegowany na obowiązkowe zajęcia według planu zajęd 

równoległej klasy. 

 

§ 7 

 

Działania w przypadku braku skutecznej reakcji rodziców/opiekunów 

na informacje o paleniu tytoniu przez ucznia 

 

1. Pracownik szkoły o incydencie informuje wychowawcę ucznia, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu, wyciąga konsekwencje zgodne z Punktowymi 

Zasadami Oceniania Zachowania. 

3. Wychowawca telefonicznie oraz pisemnie (listem poleconym) informuje rodziców/opiekunów 

ucznia o sytuacji i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę z udziałem pedagoga 

szkolnego, a także Dyrektora Szkoły. 

4. Uczeo ma  obniżoną ocenę z zachowania do nagannej  (bez względu na inne osiągnięcia). 

5. Dyrektor szkoły informuje Sąd Rodzinny o zagrożeniu demoralizacją małoletniego. 

6. Jeśli uczeo palił w miejscu objętym zakazem palenia (np. na terenie szkoły), Dyrektor Szkoły może 

dodatkowo poinformowad o zdarzeniu policję, ponieważ palenie wyrobów tytoniowych w 

miejscach objętych zakazem podlega karze grzywny do 500 zł. 

7. Wobec ucznia pełnoletniego może byd wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów. 

 

 

 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem  30.08.20019 r. 


