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„Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca 

naszych następców” 

P. Callaway 

 
MISJA SZKOŁY  

Zależy nam, aby I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego 

w Opocznie było szkołą efektywną, przyjazną i twórczą. Chcemy zapewnić 

najwyższą jakość edukacji i jednocześnie być szkołą autonomiczną, kreatywną, 

tolerancyjną. Czerpiąc ze swojej kilkudziesięcioletniej tradycji chcemy być 

szkołą nowoczesną, otwartą na innowacje pedagogiczne, dobrze zarządzaną, 

bezpieczną, docenianą przez środowisko i władze oświatowe. Zależy nam na 

tworzeniu wspólnoty nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników 

niepedadagogicznych szkoły oraz instytucji wspierających wychowanie 

świadomej odpowiedzialności za rozwój młodzieży. W związku z tym:  

 uczymy miłości do Ojczyzny, poczucia tożsamości narodowej 

i regionalnej, 

 uczymy sumiennego wypełniania obowiązków, podejmowania wysiłków 

na rzecz dobra wpólnego, przestrzegania praw normujących życie 

społeczne, 

 kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania we 

współczesnym świecie, 

 kształtujemy system wartości etycznych i religijnych, 

 dbamy o wysoką jakość kształcenia i wychowania, 

 promujemy zdrowy styl życia wśród młodzieży. 
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ZADANIA SZKOŁY 

Celem ogólnym wychowania jest „ wszechstronny rozwój osobowy” 

uczniów, ukierunkowanym na osiąganie jego pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej. Tak rozumiana działalność 

wychowawcza jest działaniem intencjonalnym, motywującym  ucznia do 

osiągania pożądanych zmian we wszystkich sferach jego rozwoju. W sferze 

fizycznej efektem oddziaływań wychowawczych poza naturalnymi procesami 

rozwoju fizycznego będzie zmiana polegająca na zdobywaniu przez  ucznia 

wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia. 

W sferze psychicznej celem działalności jest ukształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne decyzje, ukształtowanie poglądów, przekonań, 

zbudowanie harmonii psychicznej. W zakresie dojrzałości społecznej rozwój 

powinien zmierzać do kształtowania postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych. Przez 

otwartość należy rozumieć postawę akceptacji na różnorodność kulturową, 

a także na niepełnosprawność. Wspomaganie ucznia w jego rozwoju 

aksjologicznym ma na celu kształtowanie stabilnego systemu wartości oraz 

poczucia sensu istnienia. Osiągnięcie  dojrzałości w zakresie tych czterech sfer 

jest znaczącym czynnikiem chroniącym ucznia przed   różnymi działaniami 

niepożądanymi.  

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego jako typ szkoły 

ponadgimnazjalnej przyjmuje za nadrzędny kierunek wychowania: 

kształtowanie dojrzałości życiowej uczniów, wychowanie do wartości, 

b u d o w a n i e  p o s t a w y  p r o z d r o w o t n e j ,  przygotowanie ich do 

podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów i, przygotowanie do wejścia na 

rynek  pracy. 

Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego człowieka. 

Siła wychowania tkwi bowiem nie tylko w ogólnych postanowieniach, ale 
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w konkretnych działaniach i postawach. Szkoła ma za zadanie przekazywanie 

wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz wychowanie. Naturalna jedność tych 

trzech wymiarów stwarza najlepszą gwarancję dla wszechstronnego rozwoju 

ucznia. 

Opierając się na uniwersalnych zasadach etyki szkoła rozwija u uczniów 

poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego. Pragniemy przygotować uczniów do świadomego 

wypełniania obowiązków rodzinnych, społecznych i obywatelskich. 

Celem niniejszego programu jest także kształtowanie wrażliwości na 

potrzeby innych, uczenie współpracy, stwarzanie warunków i motywowanie 

uczniów do rozwijania swoich pasji. 

Podmiotowe traktowanie ucznia oraz spełnienie jego indywidualnych, 

edukacyjnych i wychowawczych  oczekiwań osiągniemy poprzez: 

1) zapewnienie w szkole atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu 

rozwojowi  ucznia w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, 

moralnym i duchowym, 

2) rozwijanie dociekliwości poznawczej ucznia ukierunkowanej na 

poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie 

3) kształtowanie samodzielności uczniów w dążeniu do dobra zarówno 

w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, 

4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, 

5) uczenie szacunku dla dobra własnego i wspólnego, 

6) kształtowanie otwartej postawy dialogu, umiejętności słuchania 

innych oraz komunikacji  interpersonalnej, 

7) wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych 

osób, tradycji,  religii i kultur, 

8) indywidualizację procesu nauczania, 
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9) kształtowanie dojrzałości życiowej uczniów i przygotowanie ich 

do odpowiedzialnego kierowania własnym życiem. 

 

ZAKRES DZIAŁNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W OPOCZNIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ  W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 

1) współpracę z rodzicami uczniów w celu budowania prawidłowej 

postawy prozdrowotnej oraz zdrowego stylu życia, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie 

należy do jednej z najważniejszych wartości w życiu, 

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

4) kształtowanie pozytywnego i przyjaznego  klimatu w szkole, 

budowanie  prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczniów i nauczycieli 

oraz rodziców  i nauczycieli, 

5) stałe doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców 

w budowaniu podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami, a także  

podnoszenia umiejętności w zakresie pracy warsztatowej z grupą uczniów, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania środków odurzających i substancji psychotropowych, 

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz 

zachęcanie  uczniów do aktywnego uczestnictwa w organizacjach szkolnych 

jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, 

8) 8)  podnoszenie  kompetencji wychowawczych rodziców poprzez 

zapoznawanie ich z ofertą  szkoleń dla rodziców,  zachęcanie do aktywnego 

w nich uczestnictwa. 
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CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ: 

- opieka wychowawców i nauczycieli nad fizycznym i psychicznym 

rozwojem młodego człowieka, 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych ( zdrowie jako najwyższa wartość 

w życiu), 

- wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, 

mądrości i szacunku,  

- przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz 

odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

- kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem 

samego siebie, 

- kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie 

społecznej, 

- zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych 

sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych, 

- kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, 

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, 

- umacnianie wiary młodzieży we własne siły i zdolności osiągania 

wartościowych  celów,  

- przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie,  

- kształtowanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej oraz 

umiejętności komunikacyjnych,  

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej uczniów 

oraz ich indywidualnych zdolności twórczych, 

 rozwijanie samodzielności, kreatywności  i wrażliwości uczniów, 

 troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za 

słowa, czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego 

funkcjonowania w rodzinie, grupie, społeczeństwie, 
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 propagowanie ciekawych szkolnych I pozaszkolnych form 

spędzania czasu wolnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie 

pasji i zainteresowań młodzieży, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 

czytelnictwa wśrod młodzieży, 

 prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia( organizacja 

Tygodnia Profilaktyki, konkursy sałatkowe, spektakle profilaktyczne, maratony 

fitness), 

 rozwój sfery uczuciowej z uwzględnieniem wrażliwości na 

potrzeby najbliższego otoczenia i społeczności lokalnej, 

 wspieranie rodziców w procesie wychowania, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i  programów rówieśniczych 

mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze sresem, rozpoznawania i  wyrażania własnych 

emocji.  

 

 

CELE SZCZEGÓLOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH  OBSZARÓW 

DZIAŁAŃ:  

- rozwój intelektualny ucznia, 

- rozwój społeczny ucznia, 

- rozwój emocjonalny ucznia  

- rozwój zdrowotny ucznia, 
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Rozwój intelektualny  ucznia 

 

 ZADANIA 
SPOSÓB 

REALIZACJI 
TERMN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Rozwijanie ciekawości 

poznawczej 

współpraca ze szkołami 

wyższymi (wykłady, 

zajęcia) udział w innych 

ofertach kulturalno-

edukacyjnych, wymiany 

międzynarodowe-obozy 

naukowe 

cały rok 

szkolny 

samorząd szkolny, 

biblioteka, wszyscy 

nauczyciele 

Rozwijanie umiejętności 

twórczego i krytycznego 

myślenia 

stosowanie metod 

aktywizujących, 

ocenianie kształtujące 

 

cały rok 

szkolny 
wszyscy nauczyciele 

Promowanie uzdolnień 

uczniów 

występy uczniów 

uzdolnionych 

artystycznie, akcje 

charytatywne, 

przedstawienia Koła 

Kabaretowo-Teatralnego 

SPONTAN, Studia 107. 

Prezentacje twórczości 

literackiej, plastycznej, 

fotograficznej uczniów 

i absolwentów, udział 

w konkursach i 

olimpiadach 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów w 

zajęciach dodatkowych 

udział uczniów w kołach 

zainteresowań i 

uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych 

z poszczególnych 

przedmiotów, 

wolontariat 

 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów 

w konkursach 

konkursy 

interdyscyplinarne, 

udział w konkursach 

przedmiotowych, 

cały rok 

szkolny 
wszyscy nauczyciele 
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olimpiady,  

Rozwój kulturalny  

udział w  wydarzeniach 

kulturalnych, 

spektaklach teatralnych, 

koncertach, wystawach 

oraz lekcjach 

muzealnych 

cały rok 

szkolny 

zespół humanistyczny, 

samorząd, wszyscy 

nauczyciele 

Objęcie opieką uczniów 

słabszych 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych, 

propagowanie pomocy 

rówieśnicze, konsultacje 

indywidualne. 

cały rok 

szkolny 
wszyscy nauczyciele 

Umożliwianie uczniom 

szerokiego dostępu do 

wiedzy i informacji 

Stosowanie na lekcjach 

technik multimedialnych, 

współpraca z uczelniami 

wyższymi, wymiany 

międzynarodowe. 

cały rok 

szkolny  
Wszyscy nauczyciele 

 

Rozwój społeczny ucznia 

 ZADANIA 
SPOSÓB 

REALIZACJI 
TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Kształtowanie 

umiejętności 

komunikowania się 

i funkcjonowania w 

grupie. Promowanie 

postawy wzajemnej 

przyjaźni i zaufania 

Organizowanie zajęć 

integracyjnych 

z pedagogiem. 

Organizowanie 

wycieczek klasowych, 

międzyklasowych oraz 

wspólnych imprez 

klasowych i szkolnych. 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Kształtowanie postawy 

patriotycznej, wpajanie 

szacunku dla tradycji 

narodowej oraz kultury 

zachowania 

Organizowanie 

obchodów świąt 

szkolnych 

i państwowych, 

wycieczek 

edukacyjnych do miejsc 

pamięci narodowej, 

lekcje wychowawcze i 

muzealne. 

cały rok 

szkolny 

wychowawca, 

wszyscy nauczyciele 

Kształtowanie zasad Kształtowanie nawyków cały rok wychowawca, 
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savoir -vivre z życiu 

codziennym 

kulturalnego 

zachowania się w 

różnych sytuacjach 

szkolnych i 

pozaszkolnych, 

szkolny wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

Kształtowanie przekonania 

o społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej a 

także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem 

szkoły. 

Omówienie zasad 

statutu szkoły i 

regulaminów szkoły, 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, stałe 

podkreślanie więzi 

szkolnej. 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec przyszłej 

pracy zawodowej oraz 

wymagań na rynku pracy 

Warsztaty prowadzone 

przez pedagoga 

szkolnego, praca w 

Szkolnym Ośrodku 

Kariery, współpraca z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy w Opocznie, 

nauka wypełniania 

dokumentów 

związanych z podjęciem 

pracy zawodowej. 

cały rok 

szkolny 

Pedagog szkolny, 

opiekunowie SzoK, 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele 

przedsiębiorczości. 

Kształtowanie u uczniów 

umiejętności życiowych, 

w szczególności 

samokontroli, radzenie 

sobie ze stresem. 

Konsultacje z 

pedagogiem szkolny, 

spotkania z 

psychologiem z poradni, 

rozmowy indywidualne 

z wychowawcami, stałe 

motywowanie uczniów 

do pracy nad sobą.  

cały rok 

szkolny 

Pedagog szkolny, 

wychowawca 

nauczyciele. 

Aktywizacja środowiska 

szkolnego 

Praca w Samorządzie 

Uczniowskim, 

Wolontariat, praca w 

organizacjach 

uczniowskich. 

cały rok 

szkolny 
nauczyciele, 

uczniowie, samorząd 

Kreowanie postaw 

prospołecznych 

Udział w akcjach 

charytatywnych, 

Wolontariat, pełnienie 

 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele, 

samorząd 
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obowiązków dyżurnego 

w klasie, 

Poznawanie ludzi godnych 

naśladowania 

Spotkania z 

absolwentami, ludźmi 

kultury i sztuki 

cały rok 

szkolny 
wszyscy nauczyciele, 

samorząd 

Promowanie uczniów  

uzdolnionych oraz 

zaangażowanych 

w działalność społeczną 

Nagradzanie wybitnych 

uczniów dyplomami, 

nagrodami rzeczowymi 

oraz stypendiami  

cały rok 

szkolny 

rada rodziców, 

dyrekcja, samorząd, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Kształtowanie postaw 

uczniów poprzez sport, 

nauka wzajemnej 

rywalizacji, postaw fair-

play 

udział w zawodach 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

przysposobienia 

obronnego 

Kultywowanie tradycji 

Uroczystości szkolne 

oraz imprezy 

zewnętrzne  

cały rok 

szkolny 

osoba określona w 

planie pracy na dany 

rok szkolny, 

nauczyciele, 

uczniowie, rodzice 

Kształtowanie więzi 

z regionem 

 

Organizowanie 

wycieczek 

turystycznych, 

krajoznawczych, 

wyjścia do muzeum 

oraz odwiedzanie  

miejsc Pamięci 

Narodowej 

  

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele, 

samorząd 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy 

rówieśniczej, ułatwianie 

społecznej integracji 

uczniów i nauczycieli, 

tworzenie pozytywnych 

więzi całej społeczności 

szkolnej. 

Organizacja wyjść 

integracyjnych, 

wycieczki szkolne, 

obozy naukowe, wigilie 

klasowe 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca, 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog szkolny 
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Rozwój emocjonalny ucznia 

 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Poznawanie swoich 

słabych  i mocnych 

stron 

Zajęcia psycho-

edukacyjne dostarczające 

uczniom informacji 

zwrotnych na temat ich 

własnych postaw, 

mocnych i słabych stron, 

spotkania podczas Dni 

Kariery, współpraca z 

OHP oraz Powiatowym 

Urzędem Pracy 

cały rok 

szkolny 

pedagog szkolny, 

wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd 

Umiejętność radzenia 

sobie ze stresem 

Pogadanki na godzinach 

z wychowawcą, udział 

w próbnych maturach 

cały rok 

szkolny 

pedagog szkolny 

wszyscy nauczyciele 

Promowanie postaw  

wzajemnej przyjaźni, 

poczucia więzi, 

zaufania 

Promowanie wrażliwości 

wobec uczniów o 

specjalnych potrzebach, 

wspólna organizacja i 

udział w imprezach 

szkolnych 

cały rok 

szkolny 

wszyscy 

nauczyciele, 

pielęgniarka  

Kształtowanie postaw 

tolerancji 

Zajęcia dotyczące 

rozwiązywania 

konfliktów, 

komunikowania się, 

tolerancji wobec 

odmienności. 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Promowanie podstaw 

asertywnych, 

empatycznych i 

altruistycznych 

Godziny wychowawcze, 

lekcje przedmiotów 

humanistycznych i 

pozostałe zajęcia, 

działalność 

wolontarystyczna. 

cały rok 

szkolny 

wychowawca, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Zachęcanie młodzieży 

do pracy nad sobą i 

własnym rozwojem 

duchowym. 

Ćwiczenie wytrwałości, 

systematyczności, 

punktualności, 

konsekwentne rozliczanie 

z powierzonych zadań. 

cały rok 

szkolny 
wszyscy nauczyciele 
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Objęcie indywidualną 

opieką uczniów 

mających trudności 

adaptacyjne w sferze 

kontaktów społecznych. 

Rozmowy indywidualne z 

rodzicami, współpraca z 

pedagogiem, wsparcie ze 

strony instytucji 

wspierających 

wychowanie. 

na 

bieżąco 
wszyscy nauczyciele 

  

Rozwój zdrowotny ucznia 

 ZADANIA 
SPOSÓB 

REALIZACJI 
TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Kształtowanie 

świadomego 

dążenia do 

ochrony zdrowia 

jako nadrzędnej 

wartości dla 

człowieka 

udział w programach 

promujących zdrowy 

tryb życia, udział w 

zajęciach profilaktyki 

zdrowotnej 

cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele biologii, 

wychowania 

fizycznego, pielęgniarka 

Propagowanie 

honorowego 

krwiodawstwa 

oddawanie krwi, 

wykłady, pogadanki 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

i biologii 

Pomoc w radzeniu 

sobie  ze stresem 

warsztaty, lekcje 

wychowawcze, 

spotkania z 

psychologiem 

cały rok 

szkolny 

wychowawca, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny  

Uświadomienie 

głównych 

zagrożeń utraty 

zdrowia  

profilaktyka 

uzależnień, 

profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych, 

zapobieganie depresji, 

stresowi 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog szkolny 

Prowadzenie 

profilaktyki 

uzależnień 

Organizacja Tygodnia 

Profilaktyki, realizacja 

programów 

profilaktycznych, 

organizacja spektakli 

profilaktycznych, 

współpraca z 

Komendą Powiatową 

Policji w Opocznie. 

cały rok 

szkolny 

Wszyscy nayczyciele, 

psycholodzy z Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej w 

Opocznie, pielęgniarka 

szkolna, 

funkcjonariusze policji. 
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Podejmowanie 

działań służących 

podniesieniu 

bezpieczeństwa w 

szkole 

Współpraca z 

instytucjami w 

zakresie edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

budowanie 

współpracy z 

rodzicami, działanie 

zgodnie ze strategiami 

działania w sytuacjach 

kryzysowych. 

cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele. 

Pracownicy szkoły, 

instytucje wspierające 

placówki oświatowe w 

tym zakresie. 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

 Organizacja Dnia 

Sportu Szkolnego, 

kształtowanie 

właściwych nawyków 

pielęgnacyjnych 

i higienicznych, 

aktywnych form 

wypoczynku 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog. 

 

 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych: 

 

1. Nauczyciele 

 diagnozują sytuację wychowawczą w szkole, 

 inspirują działania innowacyjne i koncepcje programów 

wychowawczych, wspierają kulturę wychowawczą szkoły. 

 prognozują potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych, 

 współpracują z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym  

w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

 informują wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego o postępach 

uczniów w nauce i zachowaniu, 

  uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę w celu 

bliższego poznania uczniów, 
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 wspierają pracę uczniów uzdolnionych oraz udzielają pomocy 

uczniom słabszym, 

 udzielają konsultacji dla uczniów i rodziców, 

 przekształcają szkołę w środowisko otwarte na innowacje i  nowe 

rozwiązania. 

 realizacja szkoleń i kursów doskonalących, warsztatów, seminariów 

konferencji, 

 doskonalą własne kompetencje w zakresie używania środków 

odurzających  i substancji psychotropowych, 

 doskonalą umiejętności budowania podmiotowych relacji z uczniami 

i rodzicami, a także podnoszą wiedzę w zakresie pracy warsztatowej z grupą 

uczniów 

 

2. Wychowawcy klas 

 są zobowiązani do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów 

i poinformowania uczących nauczycieli, a także pedagoga szkolnego o trudnych 

przypadkach w tym zakresie, 

 opracowują w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły klasowy plan 

pracy wychowawcy, 

 działają na rzecz zespołu klasowego, 

 uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych 

w planie pracy wychowawcy, 

 czuwają nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, są w stałym 

osobistym kontakcie z rodzicami i opiekunami prawnymi, 

 informują pedagoga szkolnego o wszystkich zajściach i incydentach 

z udziałem uczniów, 

 dzielą się z pedagogiem szkolnym spostrzeżeniami i uwagami  

o kłopotach i problemach uczniów 
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 dążą do rozwiązywania problemów  zaistniałych w zespole klasowym, 

 organizują i prowadzą zebrania klasowe oraz dokumentację klasową, 

 mają obowiązek zapoznawania rodziców z obowiązującymi w szkole 

przepisami zawartymi w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym, 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,  

 współpracują z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania 

problemów wychowawczych, materialnych, osobowościowych i zdrowotnych 

uczniów,  

 dbają o dobre relacje z rodzicami wychowanków, informują o pełnym 

funkcjonowaniu ich dziecka w szkole, 

 kształtują u wychowanków umiejętności życiowe, w szczególności  

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji. 

 

3. Pedagog szkolny 

 współpracuje z samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną, 

rodzicami i dyrekcją szkoły w rozwiązywaniu spraw konfliktowych pomiędzy 

uczniami i nauczycielami, 

  diagnozuje oczekiwania uczniów wobec szkoły, 

 współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie pomocy wychowawczej 

i materialnej dla uczniów 

 organizuje prelekcje z udziałem specjalistów w zakresie problemów 

zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli 

 prowadzi indywidualną pomoc w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych, edukacyjnych, psychologiczno – pedagogicznych innych 

wynikających z funkcjonowania szkoły, 

 koordynuje akcje i programy zdrowotne, wychowawcze  

i informacyjne, 
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 wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań  

 współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, kuratorami 

sądowymi i specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów uczniów, 

 wspiera rozwijanie aktywności wolontarystycznej, 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych 

 

4. Dyrekcja szkoły 

 monitoruje pracę wychowawców klasowych, nauczycieli  i pedagoga 

szkolnego, 

 diagnozuje oczekiwania rodziców wobec szkoły, 

 współpracuje z radą rodziców w zakresie pomocy wychowawczej 

i materialnej dla uczniów, 

 koordynuje realizację Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktycznego, 

 ogranicza czynniki ryzyka, wzmacniając jednocześnie czynniki 

chroniące młodzież – organizowanie dyżurów międzylekcyjnych na terenie 

szkoły,  

 zapewnia bezpieczeństwo, przyjazny klimat i przeciwdziała wszelkim 

negatywnym zjawiskom w szkole. 

 

5. Rada rodziców 

 analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania, 

 opiniuje plany pracy szkoły – w tym Program Wychowawczy, 

Program Profilaktyczny oraz Szkolny zestaw programów nauczania, 
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 współpracuje z radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, dyrekcją 

szkoły oraz samorządem uczniowskim. 

 

6. Rodzice najważniejszymi  partnerami w  wychowaniu:  

 uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z wychowawcami klas 

 uczestniczą w indywidualnych konsultacjach z wychowawcami klas, 

pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami w celu uzyskania rzetelnej informacji 

na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka i/lub ewentualnych 

przyczyn trudności w szkole oraz wspólnym rozwiązaniu takich problemów, 

 biorą udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych 

organizowanych przez szkołę, 

 uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia 

dziecka (jeżeli jest to istotne w procesie nauczania) oraz o przyczynach jego 

nieobecności na zajęciach szkolnych, 

 Ściśle współpracują z wychowawcą klasy, w celu lepszego 

oddziaływania wychowawczego. 

 

 Zasady współpracy z rodzicami: 

 

1. Zasada pozytywnej motywacji. Nieodzownymi warunkami skutecznego 

współdziałania są: dobrowolność udziału, świadomość celowości współpracy, 

świadomość korzyści z nią związanych. 

2. Zasada partnerstwa. Mówi o równorzędnych prawach i obowiązkach 

nauczycieli i rodziców. Obie strony powinny dążyć do budowania wspólnoty 

wychowującej. 

3. Zasada wielostronnego przepływu informacji. Wielostronny przepływ 

informacji umożliwia: konfrontowanie różnych opinii i ocen na temat 
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problemów bądź sukcesów wychowawczych, konfrontowanie rodzaju 

oddziaływań wychowawczych i ich rezultatów. 

4. Zasada jedności oddziaływań. Dotyczy zgodności celów oraz form 

i metod ich osiągania. 

5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. Współdziałanie 

rodziców i nauczycieli w obszarze wychowania wymaga czynnego udziału 

i stałego zaangażowania w inicjowaniu działań na rzecz tego wychowania. 

 

7. Samorząd uczniowski 

 współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym 

i rodzicami, 

 współdecyduje  o życiu i pracy szkoły, 

 broni praw i godności uczniów, pomaga rozwiązywać ich problemy, 

 organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne, 

 inicjuje i przeprowadza akcje charytatywne na rzecz osób 

potrzebujących.  

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA  

Absolwent naszej szkoły potrafi samodzielnie funkcjonować we 

współczesnym świecie. Cechują go takt i kultura osobista. Dba o piękno 

i poprawność języka ojczystego. Zawsze słowny i punktualny doskonale 

współpracuje w grupie. Wiedza zdobyta w czasie trzyletniej edukacji pozwala 

mu na rozwijanie określonych zainteresowań, na poznawanie świata i ludzi, 

a zdobyte umiejętności na swobodne korzystanie z różnych źródeł wiedzy oraz 

umiejętne ich wykorzystanie. Otwarty i życzliwy łatwo nawiązuje kontakty. Jest 

przygotowany do pracy zespołowej, gdyż potrafi rozwiązywać wszelkie 

konflikty. Jego tolerancja i rozwaga pozwalają na dokonywanie właściwego 
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wyboru w trudnych sytuacjach. Szanuje prawo każdego do odmiennych 

poglądów. Rozumie różnice wynikające z przynależności do różnych kręgów 

kulturowych. Kierując się ambicją, poszukuje wyzwań, które dostarczyłyby mu 

nowych doświadczeń i pozwoliłyby na samokontrolę. Potrafi myśleć twórczo, 

co wykorzystuje przy realizacji stawianych sobie celów. Biegle zna co najmniej 

jeden język obcy i sprawnie posługuje się nowoczesnymi technikami 

komunikacyjnymi. Nasz absolwent odznacza się bystrością umysłu 

i spostrzegawczością oraz pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. 

Absolwent naszej szkoły: 

1. Jest świadomy swojego pochodzenia: 

 ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się 

z tożsamości regionalnej, 

 na gruncie miłości do małej ojczyzny rozwija tożsamość europejską, 

 szanuje swoich przodków, 

2. Twórczo przekształca rzeczywistość: 

 jest przedsiębiorczy, kreatywny oraz podejmuje wyzwania, 

 potrafi kierować swoim rozwojem, 

 dąży do samodoskonalenia, 

 stosuje najnowsze zdobycze technologiczne, 

 osiąga swój cel na drodze uczciwości, prawdy, rzetelnej pracy, 

 rozwija wrażliwość na piękno. 

3. Cechuje go postawa prospołeczna i tolerancja: 

 posiada umiejętność prowadzenia dialogu, 

 skutecznie komunikuje się z otoczeniem, 

 potrafi negocjować i pracować w zespole, 

 potrafi podejmować decyzje grupowe,  

 twórczo rozwiązuje konflikty, 
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 cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie, 

 zna i przestrzega swoich praw i obowiązków. 

 ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec „inności” 

4. Jest wyposażony w wszechstronną wiedzę o sobie i świecie: 

 potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie 

selekcjonować informacje, 

 jest świadomym użytkownikiem dóbr kultury, 

 cechuje go poznawcza dociekliwość, 

 zachowuje obiektywizm, 

 zna swoje dobre i słabe strony, 

 świadomie kształtuje swój charakter, 

 potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi 

uczuciami, 

5. Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia: 

 jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu 

i potrafi świadomie ich unikać 

 rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania, 

 zna sposoby radzenia sobie ze stresem, 

 stosuje profilaktykę przeciw różnym chorobom, 

 ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią, 

 prowadzi proekologiczny styl życia, 

 ceni własne życie i zdrowie. 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego. 

Monitoring programu wychowawczego I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Żeromskiego w Opocznie  prowadzony jest przez Dyrekcję szkoły, 

pedagoga szkolnego, nauczycieli i wychowawców klas. Poddawany jest 
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systematycznej ewaluacji, która polegać będzie na zestawieniu wyników 

podjętych działań wychowawczych z oczekiwaniami początkowymi.  Program 

wychowawczy ma charakter otwarty. Ewaluacja będzie dokonywana na 

zakończenie każdego roku szkolnego Bieżący monitoring i roczna ewaluacja 

pozwoli na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań 

wychowawczych. Ewaluacja będzie prowadzona poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie 

zmian, 

2) badanie frekwencji uczniów na zajęciach i innych formach pracy 

i wypoczynku proponowanych przez szkołę,  

3) badanie  oceny pracy wychowawczej poprzez przeprowadzenie 

ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. 

4) Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie 

szkoły poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców, 

5) analizę pracy pedagoga szkolnego, 

6) badanie zaangażowania rodziców w pracę szkoły,  

7) diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole w danym roku 

szkolnym, 

8) hospitację godzin do dyspozycji wychowawcy, 

9) analizę dokumentacji wychowawców klas. 

 


