
Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie 

szkoły przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie,  

im. Kazimierza Górskiego w Krakowie 
 

 

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. 

 
Działania wstępne: 

 

Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z „Procedurą postępowania w 

przypadku palenia papierosów prze uczniów na terenie ZSM nr 2”. 

Uczniowie własnoręcznym podpisem potwierdzają zaznajomienie się z procedurą. 

 

Procedury postępowania. 

 

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

obowiązuje na całym terenie i wokół Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie,  

im. Kazimierza Górskiego. Uczeń zobowiązany jest ponadto do unikania biernego palenia 

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

pomieszczeniach. 

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

realizowane przez nauczycieli i uczniów ZSM Nr 2 (podczas wycieczek, rajdów, zajęć terenowych, 

itp.). 

3. Nauczyciel, który zatrzymał (zaobserwował) ucznia na paleniu papierosów lub innych wyrobów 

tytoniowych zgłasza ten fakt wychowawcy.   

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

3.1.1. udziela uczniowi upomnienia w obecności klasy,  

3.1.2. upomnienie wpisuje do dziennika klasowego w formie uwagi, 

3.1.3. przypomina uczniowi dalsze konsekwencje czekające go w przypadku ponownego 

zatrzymania na paleniu, 

3.1.4. w przypadku ucznia niepełnoletniego informuje o zajściu pisemnie (poprzez dziennik 

elektroniczny) rodziców/opiekunów ucznia, 

3.1.5. 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 zachowania. 

3.3. Uczeń, który został zatrzymany na paleniu nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania.  

4. Jeżeli uczeń po raz drugi został zatrzymany na paleniu papierosów lub używaniu przez niego 

wyrobów tytoniowych, wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i wpisuje 

upomnienie do dziennika klasowego w formie uwagi. 

 



4.1. Uczeń  nie może w tym przypadku otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawna. 

4.2. W przypadku ucznia niepełnoletniego Wychowawca informuje o zajściu pisemnie (poprzez 

dziennik elektroniczny) rodziców/opiekunów ucznia. 

5. W przypadku gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły  

i wpisuje upomnienie do dziennika klasowego w formie uwagi. 

5.1. Uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania. 

5.2. W przypadku ucznia niepełnoletniego Wychowawca informuje o zajściu pisemnie (poprzez 

dziennik elektroniczny) rodziców/opiekunów ucznia. 

5.3. Dyrektor, wychowawca oraz pedagog szkolny ustalają dalszy sposób postępowania wobec 

ucznia. 

6. Na terenie szkoły i wokół ZSM nr 2 zostały wydzielone "Strefy wolne od dymu tytoniowego",  

w obrębie których obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania wyrobów tytoniowych. 

Nieprzestrzeganie zakazu w obrębie stref wolnych od dymu tytoniowego skutkuje automatycznym 

upomnieniem dyrektora szkoły. 

 

 

Procedura obowiązuje od 1 września  2021 r. 


