Procedura postępowania w przypadku, gdy osoba pod wpływem alkoholu lub innych używek
zgłasza się po dziecko do świetlicy szkolnej.

1. Nauczyciel, który ma uzasadnione podejrzenia, że po dziecko zgłosił się rodzic/opiekun będący pod
wpływem alkoholu/środków odurzających, ma prawo odmówić wydania dziecka ze świetlicy szkolnej.
2. Nauczyciel zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica
i niezwłocznie powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły.
3. Dyrektor ustala sposób dalszego postępowania. W przypadku braku kontaktu z drugim
rodzicem/opiekunem, podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców w
upoważnieniu do odbioru dziecka.
4. Dziecko odbiera drugi rodzic lub na podstawie ustaleń z rodzicami nauczyciel przekazuje dziecko
osobie upoważnionej. W sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać
dziecka, rodzic może jednorazowo wskazać (upoważnienie ustne) inną pełnoletnią osobę, podając jej
dane. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i
na żądanie nauczyciela okazać go.
5. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka
ze świetlicy dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania z uwzględnieniem:
decyzji o ponownej próbie skontaktowania się z osobami mogącymi odebrać dziecko; w tym czasie
dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, w przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru
dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji,
która przejmuje opiekę nad dzieckiem i postanawia o ewentualnym oddaniu dziecka pod opiekę
innym członkom rodziny lub o umieszczeniu w placówce opiekuńczej.
6. W przypadku agresywnego zachowania rodzica/opiekuna, nauczyciel natychmiast powiadamia
policję (bez konsultacji z dyrektorem).
7. Dyrektor sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia.
8. W przypadku gdy sytuacja zdarza się kolejny raz lub dziecko zostało umieszczone w placówce
interwencyjnej, dyrektor powiadamia o zdarzeniach sąd rejonowy, wydział rodzinny nieletnich, a
także terenowy ośrodek pomocy społecznej.

Podstawa prawna: Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526), art. 4 ustawy z 7
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