A Varga Katalin Gimnázium
Szabályzata
az iskolában, az iskolán kívül, továbbá az iskolai rendezvényeken megvalósuló tiltott
szer
fogyasztásáról, valamint az azzal kapcsolatos nevelői (alkalmazotti)
ellenőrzésről és kötelezettségekről , illetve eljárásról, továbbá az alkalmazandó
szankciókról
******

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium a tanulók egészségének megőrzése, a káros
szenvedélyek megelőzése, tovább az ezzel kapcsolatban megvalósuló szabályszegések
szankcionálása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
1./
E szabályzat értelmében tiltott szer: bármely kábítószer, kábító hatású szer,
illetve azok előállításához vagy fogyasztásához használt eszköz, a dohányáru és az
alkohol tartalmú ital.
2./
A Házirend szabályait tiltott szer fogyasztásával vagy használatával
megszegők az alábbi büntetésben részesülnek:
- minden esetben fegyelmi eljárást von maga után az iskola épületében való
dohányzás és alkoholfogyasztás, illetve alkoholos állapotban való megjelenés;
- az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken dohányzás esetén – ha súlyosbító
körülmények nincsenek – osztályfőnöki figyelmeztetés, alkoholfogyasztás vagy
alkoholos állapot eseten – ha súlyosbító körülmények nincsenek – igazgatói
figyelmeztetés jár. Ha súlyosbító körülmények is megjelennek, akkor automatikusan
fegyelmi eljárást von maga után a cselekedet.(pl.: dohányzás és alkoholfogyasztás,
becsempészi az italt, elveszti a kontrollt a cselekedetei fölött, indulatos, agresszív.)
- kábítószer birtoklása és fogyasztása minden, a házirend hatálya alá tartozó esetben
fegyelmi eljárást von maga után.

3./ Az ehhez kapcsolódó eljárási protokoll a következő:

I.

a./ Az iskola területén megvalósult tiltott szer fogyasztása, használata esetén
érvényes eljárás menete, illetve azzal kapcsolatos kötelezettségek az
alábbiak:
- Jelentési köztelezettség:
Tiltott szerek (kábítószer, alkohol, dohányzás) használatának gyanúja esetén
az iskola dolgozói kötelesek eljárni és/vagy jelenteni az iskola vezetőinek
minden a fenti tárgykörbe tartozó szabályszegést.
- Ellenőrzési kötelezettség:
Az iskola vezetői, vagy az általuk kijelölt pedagógus szonda és/vagy orvosi
segítséggel megbizonyosodik a feltételezés megalapozottságáról.
- Eljárási kötelezettség:
Az eljárás megszűnik, ha nem bizonyosodik be a feltételezés
Ellenkező esetben a következő lépések megtétele kötelező
1. Értesíteni kell a diák szüleit/gyámját/ kollégiumi nevelőjét.
2. Értesíteni kell a mentőket
(Minden anyagi következményt a szülőknek kell viselniük)
3. A történtekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4. A házirend értelmében az esetet követően le kell folytatni a fegyelmi
eljárást.
5. Kábítószer használat észlelése esetén feljelentést kell tenni a
rendőrségen.

I. b./ Az iskola területén kívül megvalósult tiltott szer fogyasztása, használata
esetén érvényes eljárás menete, illetve azzal kapcsolatos kötelezettségek az
alábbiak:
Jelentési köztelezettség:
Tiltott szerek (kábítószer, alkohol, dohányzás) használatának gyanúja esetén az iskola
dolgozói kötelesek jelenteni (telefonon) az iskola vezetőinek minden a fenti
tárgykörbe tartozó szabályszegést.
Ellenőrzési kötelezettség:
A kísérő/felügyelő pedagógus szonda és/vagy orvosi segítséggel megbizonyosodik a
feltételezés megalapozottságáról.
Eljárási kötelezettség:
Az eljárás megszűnik, ha nem bizonyosodik be a feltételezés

Ellenkező esetben a következő lépések megtétele kötelező
1.
Értesíteni kell a diák szüleit/gyámját/ kollégiumi nevelőjét.
2.
Értesíteni kell a mentőket
(Minden anyagi következményt a szülőknek kell viselniük)
3.
A történtekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4.
A házirend értelmében az esetet követően le kell folytatni a fegyelmi eljárást.
5.
Kábítószer használat észlelése esetén feljelentést kell tenni a rendőrségen
I.

c./ Az iskolai rendezvényeken – például tablóbál - megvalósult tiltott szer
fogyasztása, használata esetén érvényes eljárás menete, illetve azzal
kapcsolatos kötelezettségek az alábbiak:

Jelentési köztelezettség:
Tiltott szerek (kábítószer, alkohol, dohányzás) használatának gyanúja esetén az iskola
dolgozói, a biztonságért felelős felnőttek (pl. biztonsági őrök, felügyeletre felkért
szülők) kötelesek jelenteni az iskola vezetőinek minden a fenti tárgykörbe tartozó
szabályszegést. Minden, az eljárási rendben megfogalmazott további lépés megtétele
az iskola vezetőinek a feladata.
Ellenőrzési kötelezettség:
Az iskola vezetői, vagy az általuk kijelölt pedagógus szonda és/vagy orvosi
segítséggel megbizonyosodik a feltételezés megalapozottságáról.
Eljárási kötelezettség:
Az eljárás megszűnik, ha nem bizonyosodik be a feltételezés
Ellenkező esetben a következő lépések megtétele kötelező
1.
Szólni kell a diák szüleinek/gyámjának. Ezzel a tovább felelősség a szülőké. A
házirend szabálya alapján a rendezvényt el kell hagyniuk.
2.
Ha nincs jelen szülő/gyám, akkor értesíteni kell a mentőket. Ebben az esetben,
az iskola vezetői által kijelölt pedagógus vagy kollégiumi nevelő látja el a kísérői
feladatkört.
(Minden anyagi következményt a szülőknek kell viselniük)
3.
A történtekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4.
A házirend értelmében az esetet követően le kell folytatni a fegyelmi eljárást.
5.
Kábítószer használat észlelése esetén feljelentést kell tenni a rendőrségen
Az iskolai rendezvények alkalmával a szabály megszegői az iskolából, illetve
iskolai rendezvényről kitilthatóak, és az alábbi büntetésben részesülnek:
- minden esetben fegyelmi eljárást von maga után az iskola épületében való
dohányzás és alkoholfogyasztás, illetve alkoholos állapotban való megjelenés;

- az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken dohányzás esetén – ha súlyosbító
körülmények nincsenek – osztályfőnöki figyelmeztetés, alkoholfogyasztás vagy
alkoholos állapot eseten – ha súlyosbító körülmények nincsenek – igazgatói
figyelmeztetés jár;
- kábítószer birtoklása és fogyasztása minden, a házirend hatálya alá tartozó esetben
fegyelmi eljárást von maga után.
d./ Megelőző intézkedések a rendezvények alkalmával
Az iskolai rendezvényeken az alábbi biztonsági intézkedések tehetők, mely
intézkedések a Tablóbálon kötelezőek:
I.

- Biztonsági őrök alkalmazása, aki
1.
a beléptetéskor a felügyeletet pedagógussal együtt látja el,
2. a diákok öltözőiben a felügyeletet a pedagógussal együtt látja el, ahol
kötelesek rendszeresen ellenőrzést tartani. Ekkor jogukban áll átvizsgálni táskákat,
ruhákat, és elkobozni a tiltott szereket. Utóbbi esetben életbe lép a jelentési
kötelezettség.
4./
Ezen szabályzat a diákönkormányzattal, a szülői szervezettel és a
nevelőtestülettel történt egyeztetést követően 2014. november hó tizedikén lép életbe.
Szolnok, 2014. november 7.

Molnár László
igazgató

