
Deklaracja szkolnego programu profilaktyki „Polityka szkoły w sprawach 

dotyczących alkoholu, bezpieczeństwa i kultury zachowania uczniów w 

szkole i poza nią”  
 

(projekt aneksu do Programu Wychowawczego) 
 

Problem / Strategia / Rozwiązania modelowe/ Zadania 
 

1. Problem.  
Alkohol i uŜywki na imprezach szkolnych:  

- wycieczki, obozy, sesje naukowe, wyjścia zorganizowane itp. organizowane 
przez szkołę 

- Wybryk 
- Studniówka. 

Strategia. 
Szkoła opiera się na odpowiednich przepisach Rozporządzenia o ocenianiu,  
klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz na Statucie LO Nr III. 
W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania i palenia tytoniu, 

przechowywania i uŜywania alkoholu i narkotyków. 
Picie alkoholu / stosowanie uŜywek  lub zaŜywanie narkotyków na zajęciach 

organizowanych przez szkołę jest niedopuszczalne. Podobne zachowanie jest 
zagroŜone stosowaniem kar statutowych do skreślenia z listy uczniów włącznie - 
powyŜsze zasady dotyczą takŜe  uczniów pełnoletnich.  

 
Rozwiązania modelowe  

- przed wycieczką szkolną, wyjazdową sesją naukową itp. uczeń i jego rodzice 
podpisują kontrakt, na mocy którego w razie stwierdzenia picia alkoholu, 
rodzice zobowiązują się bezzwłocznie na własny koszt odebrać dziecko. 
JeŜeli na wycieczce uczniowie spoŜywają alkohol, wycieczka zostaje 
natychmiast przerwana. Nauczyciel – kierownik wycieczki o zdarzeniu 
niezwłocznie powiadamia dyrekcję szkoły. 

 
Zadania. 

- wychowawcy przedstawiają uczniom i rodzicom stanowisko szkoły  

2. Problem 
Alkohol i uŜywki na imprezach pozaszkolnych: 

- półmetek 
- imprezy prywatne np. „osiemnastki” 
- spotkania prywatne w lokalach publicznych (puby, kawiarnie, kluby…) 
 



Strategia 
 W sytuacji, kiedy do szkoły dotrą wiadomości o niedopuszczalnym zachowaniu 

uczniów, stosuje się  kary statutowe do skreślenia z listy uczniów włącznie. 
Picie alkoholu / stosowanie uŜywek na imprezach pozaszkolnych przez uczniów 

LO nr III, zarówno pełnoletnich jak i niepełnoletnich jest wychowawczo naganne i ma 
ujemny wpływ na ocenę zachowania ucznia. Jeśli uczeń dopuszcza się przy tym 
niewłaściwych (nagannych) zachowań, to fakt spoŜywania alkoholu / stosowania 
uŜywek jest traktowany w kaŜdym przypadku jako okoliczność obciąŜająca.  

JeŜeli alkohol spoŜywa / stosuje uŜywki uczeń niepełnoletni podlega karom 
statutowym. Opiekunowie prawni jak i sam uczeń podlegają w tym wypadku 
odpowiedzialności prawnej.  

Uczeń pełnoletni nie podlega odpowiedzialności prawnej za spoŜywanie alkoholu 
/ stosowanie uŜywek.  

 
Podstawę prawną powyŜszego podejścia szkoły do problemu stanowi zapis§ 13 

ust. 5 i 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 września 
2004 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów…(…) , który stwierdza, Ŝe „dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne 
oraz innych osób oraz godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią” jest 
jednym z kryteriów oceny zachowania uczniów. Stoimy konsekwentnie na 
stanowisku, Ŝe ocenie podlega zachowania ucznia zarówno w szkole jak i poza nią. 

Szkoła oczekuje w tej sprawie od  rodziców zrozumienia i współpracy. Rodzice 
biorą  odpowiedzialność za wszelkie imprezy, które organizują  ich dzieci, są 
zobowiązani zapewnić nadzór. 

Nauczyciele Liceum nie mogą brać udziału w imprezach wspólnych z uczniami, 
na których obecny jest alkohol lub uŜywki. Dotyczy to w szczególności tzw. 
półmetków organizowanych przez uczniów klas II oraz „osiemnastek”. 

 ZauwaŜenie alkoholu lub uŜywek na imprezie, na którą został zaproszony 
nauczyciel, obliguje tego  nauczyciela do interwencji i zawiadomienia szkoły. 

W skrajnym przypadku, stosownie do Statutu Rozdział VI „Uczniowie” pkt 6.11 
pozycja pierwsza uczeń moŜe być skreślony z listy uczniów z powodu 
„przechowywania, posiadania lub rozprowadzania narkotyków, alkoholu i 
innych środków odurzających”.  

 
Zadania. 

- wychowawcy przedstawiają uczniom i rodzicom stanowisko szkoły  
- rodzice muszą być poinformowani o wszelkich imprezach, które nie są 

firmowane przez szkołę, chociaŜ uczniowie organizuję te imprezy w kontekście 
szkoły, takich jak  półmetki, osiemnastki itp.  

- wychowawcy uczulają rodziców na potencjalne zagroŜenia, jakie niesie ze sobą 
uczestnictwo ucznia w tego typu imprezach. Podkreślają mocno fakt, Ŝe 
imprezy mają całkowicie prywatny charakter. Szkoła nie bierze 
odpowiedzialności za przebieg takich imprez. Za zachowanie uczniów 
odpowiadają sami uczniowie i ich prawni opiekunowie. 



- wychowawcy są  zobowiązani do uświadamiania rodzicom zakresu ciąŜącej na 
nich moralnej, dyscyplinarnej i prawnej odpowiedzialności za niewłaściwe 
zachowanie ich dzieci oraz za wszelkie negatywne skutki tego zachowania.  

3. Problem  
Zachowanie uczniów w sytuacjach zagroŜenia zdrowia / Ŝycia własnego lub 

kolegów w szkole i poza szkołą tj. np. w sytuacji zranienia, złamania kończyny, 
omdlenia, utraty przytomności lub innych zdarzeń typowo zdrowotnych. 
 
Strategia 

Szkoła promuje zdrowy styl Ŝycia, wysoki poziom kultury osobistej, szacunek dla 
autorytetów moralnych i ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szkole i poza 
szkołą. 

Nauczyciele reagują radykalnie  na wszelkie odstępstwa od przyjętych norm i 
zasad.  

Szkoła oczekuje od rodziców poparcia w zakresie przyjętych standardów 
etycznych oraz współdziałania w trudnych sytuacjach. Za imperatyw moralny, 
dotyczący wszystkich uczniów naszego Liceum uznajemy niesienie aktywnej pomocy 
kaŜdemu, kto znalazł się w sytuacji zagroŜenia bezpieczeństwa, zdrowia lub Ŝycia.  

Stosownie do Statutu rozdział VI „Uczniowie” pkt 6.11 pozycja szósta 
zaniechanie działania, zlekcewaŜenie zagroŜenia, zaniechanie niesienia zdecydowanej  
pomocy jest traktowane jako „raŜące naruszenie norm społeczno-obyczajowych lub 
etycznych”, o którym mowa jest w  Statucie  rozdział VI „Uczniowie” pkt 6.11 
pozycja szósta z wszelkimi tego, statutowymi konsekwencjami. 

Rada Pedagogiczna uznaje podobne zachowanie za naruszenie obowiązku ucznia, 
o którym mówi zapis § 13 ust. 5 i 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I 
Sportu z dnia 7 września 2004 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów…(…) tj. obowiązku „dbałości o 
bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób oraz godne, kulturalne 
zachowanie się w szkole i poza nią”. 

 
Rozwiązania modelowe 

W przypadku sytuacji zagraŜających bezpieczeństwu, zdrowiu i Ŝyciu, takŜe w 
stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami odurzającymi, a zwłaszcza, gdy 
dochodzi do utraty przytomności, obowiązkiem ucznia jest udzielenie naleŜytej 
pomocy.  

- Jeśli zdarzenie ma miejsce na terenie szkoły przez udzielenie naleŜytej pomocy 
rozumie się: 
� udzielenie pierwszej pomocy (tzw. pomoc przedlekarska) zgodnie z 

posiadaną wiedzą i moŜliwościami  
� zaalarmowanie personelu szkoły 
� wezwanie pogotowia,  

- Jeśli zdarzenie ma miejsce poza terenem szkoły przez udzielenie naleŜytej 
pomocy rozumie się: 



� udzielenie pierwszej pomocy (tzw. pomoc przedlekarska) zgodnie z 
posiadaną wiedzą i moŜliwościami  

� wezwanie pogotowia  
� zaalarmowanie rodziców 
� pozostanie na miejscu do momentu przejęcia akcji ratunkowej przez osobę 

dorosłą lub pogotowie.   
Zadania. 
- wychowawcy uświadamiają rodzicom i uczniom wagę problemu, 
- szkoła współdziała z kompetentnymi instytucjami i osobami np. lekarzami, 

terapeutami uzaleŜnień, etykami celem podniesienia świadomości zagroŜeń 
dotyczących uzaleŜnień oraz  sposobami udzielania pierwszej pomocy. 

 

4. Problem 
Stosunek uczniów do sytuacji naruszenia godności drugiej osoby, jej 

prywatności i dóbr osobistych. 
 

Strategia i rozwiązania modelowe 
 
Uznajemy jako moralnie naganne wszelkie upublicznianie zdarzeń mogących 

naruszać dobre imię lub dobra osobiste ucznia bądź pracownika naszego Liceum. 
Stosownie do Statutu rozdział VI „Uczniowie” pkt 6.11 pozycja szósta uczeń moŜe 
być skreślony z listy uczniów „w przypadku (…) publikowania obraźliwych bądź 
nieprawdziwych informacji, naruszenia czyichś dóbr osobistych”. 

Jednocześnie  Statut szkoły precyzuje, Ŝe „w mediach szkolnych nie wolno 
publikować krytyki anonimowej i tekstów uwłaczających czyjejś godności” 
(Rozdział VII „Wzajemny przepływ informacji”, punkt 4.6).  

Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie zdjęć lub filmów z udziałem 
kolegów, koleŜanek lub pracowników szkoły mogących zostać uznanych za 
obraźliwe, poniŜające, zawstydzające lub krępujące bez zgody zainteresowanych osób 
jest niedopuszczalne. Za niedopuszczalne uznajemy juŜ samo wykonywanie zdjęć o 
podobnym charakterze. 
 

5. Problem. 
Kultura stroju: 
- Codziennego w szkole 
- Odświętnego w szkole 
- W czasie egzaminów komisyjnych: maturalnych, klasyfikacyjnych, 

zaliczeniowych, poprawkowych 
 

Strategia. 
Szkoła traktuje strój ucznia jako wyraz jego postawy wobec instytucji, innych 

ludzi i sytuacji szkolnych. Uczniowie powinni mieć tego świadomość.  



W doborze stroju obowiązuje zasada  skromności, czystości, estetyki, 
adekwatności. Wymagamy, aby uczeń dostosował się do ogólnie przyjętych norm 
obyczajowych obowiązujących w instytucjach publicznych. 

W dniach szczególnych wydarzeń o charakterze happeningowym 
organizowanych przez Samorząd wymóg adekwatności odnosi się do charakteru tego 
dnia.  

W dniach uroczystości szkolnych i końcowych egzaminów obowiązuje strój 
elegancki- adekwatny do standardów przyjętych w instytucjach publicznych. 

Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy. 
 
Rozwiązania modelowe 

Szkoła oczekuje, Ŝe w dniach uroczystości szkolnych ( np. początek ,zakończenie 
roku szkolnego ) i egzaminów uczeń przychodzi w stroju odświętnym. 
- w przypadku chłopców są to, np. :długie spodnie, koszula, marynarka lub sweter 

bez jaskrawych wzorów lub aplikacji;  
- w przypadku dziewcząt – spódnica, sukienka lub spodnie, elegancka bluzka o 

niesportowym charakterze. 
 
Zadania. 
- wychowawcy informują uczniów i rodziców o stanowisku szkoły 
- godzina wychowawcza – rozmowa z uczniami na temat kodu kulturowego zawartego 
w stroju 
- nauczyciele zwracają uwagę na przestrzeganie przez uczniów zapisów Statutu i 
niniejszego Programu dotyczących stroju. 


