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I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego 

w Tychach 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY  

od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku 

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, funkcjonowanie w systemie gospodarki, 

w której podstawowym elementem konkurencyjności jest poziom kwalifikacji i kompetencje, 

stawiają przed społeczeństwem konieczność zaakceptowania sytuacji, w której pozycja 

jednostki zależeć będzie od zdobytej przez nią wiedzy.  

Realizatorem tego zadania jest współczesna szkoła. Szkoła, w której uczeń zdobywa 

wiedzę i umiejętności, przygotowuje się do egzaminu zewnętrznego, ale też rozwija swoje 

zainteresowania, uczy się prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, poznaje zasady 

współdziałania w grupie rówieśniczej. Właściwa atmosfera wychowawcza i pozytywny 

klimat szkoły sprzyjają kształtowaniu wrażliwości uczuciowej i rozpoznawaniu wartości 

moralnych i duchowych.  

Zadanie to z powodzeniem realizuje I Liceum Ogólnokształcące im. Leona 

Kruczkowskiego w Tychach. 

Misją naszej szkoły jest wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów 

i gotowej do autokreacji na drodze właściwego dla niej sukcesu szkolnego, toteż wszystkie 

działania podejmowane przez pracowników tej szkoły, tak w sferze dydaktyki, 

wychowania, organizacji, jak i zarządzania powinny służyć stworzeniu jak najlepszych 

warunków dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego ucznia.  

Szkoła to miejsce pracy wielu osób. Ich wiedza, doświadczenie oraz umiejętności mają 

ogromny wpływ na proces kształcenia i wychowania.  

Niezwykle ważne jest zapewnienie wszystkim pracownikom szkoły poczucia 

bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy, stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania 

i szacunku oraz wspieranie w dążeniu do podnoszenia własnych kwalifikacji i samorozwoju.  

Wszyscy pracownicy szkoły muszą być w pełni świadomi swoich zadań, kompetencji 

i odpowiedzialności. Rolą dyrektora jest stworzenie takich warunków, aby doszło do ich 

harmonijnej współpracy i bieżącego przepływu informacji. Istotne jest też opracowanie 

mechanizmów rozstrzygania ewentualnych konfliktów.  

Aby proces kształcenia i wychowania mógł przebiegać sprawnie i skutecznie, 

konieczne jest właściwe wyposażenie szkoły oraz utrzymanie budynku i otaczających go 

obiektów w odpowiednim stanie technicznym.  
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Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi jest 

czynnikiem, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie szkoły.  

Nie można mówić o sukcesie pedagogicznym ucznia bez współpracy z jego rodzicami.  

Kontakt z instytucjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami, ośrodkami badań oraz 

zakładami produkcyjnymi wspiera pracę nauczycieli w dziedzinie dydaktyki, wychowania oraz 

przygotowania uczniów do studiów i możliwości skutecznej zmiany zawodu w przyszłości.  

Dzięki międzynarodowym wymianom młodzieży i projektom współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej możliwe jest organizowanie dodatkowych zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe naszych uczniów.  

Świadomość zmian strukturalnych i programowych, jakie wprowadziła do polskiego 

szkolnictwa reforma oświaty, spowodowała wzrost aktywności oraz nadzieję na wyzwolenie 

twórczych postaw wśród nauczycieli,  uczniów i ich rodziców.  

W oparciu o nasze wspólne przemyślenia opracowaliśmy poniższy plan pracy szkoły.  

 

I. Baza szkoły 

 

Cel strategiczny: Budynek i wyposażenie szkoły zapewniają bezpieczne warunki realizacji jej 

zadań statutowych i umożliwiają osiąganie wysokiej jakości pracy. 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Utrzymanie budynku szkoły 

oraz szkolnych obiektów 

sportowych w odpowiednim 

stanie technicznym.  

 

dyrektor, kierownik 

gospodarczy, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa, 

społeczny inspektor 

pracy  

Prowadzenie bieżących przeglądów 

szkoły; konieczny remont boiska 

sportowego,  malowanie sal lekcyjnych 

i sukcesywna wymiana oświetlenia oraz  

podłóg w pomieszczeniach szkolnych. 

Zakup mebli do pracowni 

przedmiotowych i pomieszczeń 

biurowych, w tym gabinetu dyrektora 

szkoły. 

Remont gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

Remont parkietu w małej sali 

gimnastycznej.  

Odgrzybianie pomieszczeń szkolnych. 

2. Zapewnienie bezpiecznych 

warunków kształcenia 

i wychowania. 

 Poszerzenie monitoringu zewnętrznego 

szkoły o kolejne kamery, wymiana 

urządzenia monitorującego. 

Zatrudnienie dozorcy w godzinach 

popołudniowych. 

3.  Wzbogacenie pracowni 

przedmiotowych w bazę 

informatyczną 

i multimedialną.  

dyrektor, kierownik 

gospodarczy, 

nauczyciele różnych 

przedmiotów  

Sukcesywna wymiana oprogramowania 

komputerowego, zakup 

specjalistycznego oprogramowania do 

pracowni przedmiotowych m.in. do 

podręczników multimedialnych oraz 

oprogramowania biurowego  
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(office do szkolnych laptopów) 

4.  Pozyskiwanie środków 

w celu zakupu pomocy 

dydaktycznych, książek do 

biblioteki, sprzętu 

sportowego. 

dyrektor, kierownik 

gospodarczy, 

koordynator projektu 

EFS  

Pozyskiwanie środków finansowych 

budżetowych i pozabudżetowych (Rada 

Rodziców, budżet obywatelski, projekty 

unijne, sponsorzy), stałe doposażanie 

pracowni przedmiotowych w pomoce 

dydaktyczne i uzupełnianie 

księgozbioru.  

5.  Bieżące prace remontowo-

naprawcze oraz troska 

o estetykę szkoły i jej 

otoczenia.  

dyrektor, kierownik 

gospodarczy, 

wyznaczeni 

nauczyciele  

Dbałość o roślinność w budynku i wokół 

szkoły; modernizacja szkolnych atriów, 

remont dziedzińca szkolnego,  

zagospodarowanie holu przed świetlicą 

w celu wyeksponowania dorobku szkoły 

i osiągnięć uczniów i nauczycieli, zakup 

gablot ekspozycyjnych. 

6.  Dbałość nauczycieli, 

pracowników 

niepedagogicznych 

i uczniów o stan techniczny 

pracowni przedmiotowych, 

obiektów sportowych 

i korytarzy szkoły.  

nauczyciele, 

pracownicy 

niepedagogiczni, 

uczniowie,  

dyrektor szkoły  

Zaangażowanie całej społeczności 

szkolnej; bieżące przeglądy budynku 

szkoły i jej otoczenia, natychmiastowe 

zgłaszanie usterek i awarii. 

 

Kryteria sukcesu:  

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w trakcie obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz wszelkich form aktywności ucznia realizowanych na jej  terenie i poza nią.  

Szkoła dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednimi do właściwego przebiegu 

procesu kształcenia, wychowania i opieki.   

 

II. Organizacja i zarządzanie szkołą 

 

Cel strategiczny: Usprawnienie funkcjonowania szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły, 

uczniowie i ich rodzice są zaangażowani w tworzenie strategii rozwoju szkoły oraz znają, 

rozumieją i akceptują jej treści. 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Zaangażowanie 

nauczycieli, uczniów 

i rodziców w 

opracowanie koncepcji 

pracy szkoły.  

 

dyrektor, opiekun 

Rady Młodzieżowej 

Opracowanie koncepcji pracy szkoły na 

lata 2015-2018 i zapoznanie z nią całej 

społeczności szkolnej; aktualizacja 

koncepcji pracy szkoły. 

Coroczne opracowanie planu pracy szkoły 

z udziałem uczniów i ich rodziców. 
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2.  Aktualizowanie prawa 

wewnątrzszkolnego pod 

kątem zgodności 

z obowiązującym 

stanem prawnym.  

dyrektor, kierownik 

gospodarczy, 

zespoły nauczycieli  

Aktualizacja szkolnego programu 

wychowawczego,  szkolnego programu 

profilaktyki, zasad wewnątrzszkolnego 

oceniania; wewnątrzszkolnej instrukcji 

przeprowadzania oraz organizacji 

egzaminu maturalnego oraz innych 

dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, 

w tym regulaminu wycieczek szkolnych. 

3. Zapewnienie dostępu 

do dokumentów prawa 

wewnątrzszkolnego 

i prawa oświatowego.  

dyrektor Szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu 

prawa oświatowego; tematyczne 

szkolenia wszystkich pracowników 

szkoły; udostępnianie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego i prawa oświatowego 

w pokoju nauczycielskim oraz 

zamieszczanie najważniejszych 

dokumentów na stronie internetowej 

szkoły, aktualizacja Biuletynu Informacji 

Publicznej szkoły. Zamieszczanie 

informacji na tyskim portalu oświatowym. 

4. Delegowanie 

uprawnień 

i odpowiedzialności za 

wykonanie 

powierzonych zadań 

członkom Rady 

Pedagogicznej,  

dyrektor Funkcjonowanie zespołów zadaniowych 

nauczycieli, powołanie liderów 

i koordynatorów poszczególnych zadań, 

wzrost poczucia współodpowiedzialności 

za efekty działalności szkoły. 

5. Doskonalenie 

współpracy z rodzicami 

dyrektor, wszyscy 

nauczyciele 

Angażowanie rodziców do współpracy 

w realizacji zadań szkoły, zbieranie 

informacji i opinii od rodziców na temat 

oczekiwań wobec szkoły, wspieranie 

rodziców w działaniach wychowawczych. 

6.  Prowadzenie ewaluacji 

wewnętrznej, w tym  

ewaluacji koncepcji 

pracy szkoły 

Zespół nauczycieli Zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego. 

 

Kryteria sukcesu:  
Szkoła ma wyraźnie określone i akceptowane przez całą społeczność cele i kierunki działania.  

 

Pracownicy szkoły osiągają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz wysoki poziom wykonywanych przez siebie zadań organizacyjnych. 
 
 

III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 
 
Cel strategiczny:  

Rozwój zawodowy nauczycieli wynika z ich indywidualnych potrzeb oraz wpływa na   

jakościowy rozwój szkoły i  podnoszenie poziomu edukacji.  
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Doskonalenie zawodowe pracowników niepedagogicznych prowadzone jest systematycznie 

i dostosowane do każdego stanowiska pracy.  

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Rozpoznanie potrzeb Rady 

Pedagogicznej w zakresie 

doskonalenia zawodowego. 

Realizacja wieloletniego 

planu doskonalenia  

zawodowego nauczycieli. 

dyrektor, lider WDN Udział nauczycieli w szkoleniach 

doskonalących warsztat pracy, 

podnoszących kwalifikacje 

egzaminatorów maturalnych  i innych. 

Pozyskiwanie przez nauczycieli 

kwalifikacji do nauczania innych 

przedmiotów. 

Udział nauczycieli w szkoleniach 

podnoszących znajomość języków 

obcych organizowanych również 

z wykorzystaniem środków unijnych. 

Doskonalenie metodyki nauczania – 

szkolenie Rady Pedagogicznej. 

2. Organizacja szkoleniowych 

posiedzeń Rady 

Pedagogicznej.  

dyrektor, lider WDN Zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego. 

3.  Wymiana doświadczeń 

i doskonalenie współpracy 

w ramach zespołów 

przedmiotowych; 

samokształcenie nauczycieli. 

wszyscy nauczyciele Spotkania nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów, wspólne podejmowanie 

różnych przedsięwzięć, opieka nad 

praktykantami oraz nauczycielami 

realizującymi staż, doskonalenie 

kompetencji wychowawczych 

nauczycieli, w tym w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Udział pracowników 

niepedagogicznych 

w szkoleniach 

doskonalących, w tym 

z zakresu prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych, 

finansów publicznych, 

zamówień publicznych i in. 

dyrektor, specjalista 

ds. kadr 

Na bieżąco. 

 Udział wszystkich 

pracowników szkoły w 

szkoleniach z zakresu 

profilaktyki i bezpieczeństwa. 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, koordynator 

ds. bezpieczeństwa 

Co najmniej raz w roku. 

5. Dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz 

pracowników 

niepedagogicznych.  

Dyrektor, lider WDN Zgodnie z planem WDN. 

 

Kryteria sukcesu:  

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego pracowników szkoły jest 

przemyślana, zaplanowana oraz systematycznie i właściwie realizowana.  
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Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Tematyka WDN jest konsultowana z Radą Pedagogiczną.  

System doskonalenia nauczycieli jest monitorowany, a wyniki monitoringu służą jego 

usprawnianiu. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły podnosi 

jakość pracy placówki. 

 

IV. Dydaktyka 

Cel strategiczny: Stałe podnoszenie jakości i efektów kształcenia, powiązanie kształcenia 

z wychowaniem i nabywaniem umiejętności kluczowych, umożliwiających 

systematyczne postępy edukacyjne i osiąganie sukcesów przez uczniów. 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Przygotowanie zgodnie 

z przepisami prawa 

oświatowego  szkolnych 

planów nauczania dla 

kolejnych roczników 

uczniów.  

dyrektor, 

wicedyrektor  

Uwzględnianie sugestii uczniów i rodziców 

przy wyborze przedmiotów rozszerzonych do 

poszczególnych klas.  

2. Opracowanie tygodniowego 

rozkładu zajęć (planu lekcji) 

zgodnego z zatwierdzonym 

arkuszem organizacji szkoły. 

wicedyrektor, 

odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

3. Dobór i realizacja programów 

nauczania obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych zgodnych 

z podstawą programową.  

dyrektor, 

wicedyrektor, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

4. Realizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

uwzględniających  potrzeby 

szkoły i zainteresowania 

uczniów. 

dyrektor, 

wicedyrektor, 

wszyscy 

nauczyciele 

Stałe rozpoznawanie potrzeb uczniów 

w zakresie zajęć pozalekcyjnych. 

Realizacja zajęć z projektów unijnych. 

Dostosowanie planu lekcji uczniów tak, aby 

umożliwić im pełny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

5.  Zaznajamianie uczniów i ich 

rodziców z wymaganiami 

edukacyjnymi oraz formami 

i sposobami oceniania. 

wszyscy 

nauczyciele 

Aktualizacja wymagań edukacyjnych na 

stronie internetowej szkoły. 

6. Stosowanie indywidualizacji 

nauczania poprzez szczególne 

formy pracy z uczniami 

mającymi trudności w nauce 

oraz uczniami uzdolnionymi. 

wszyscy 

nauczyciele 

Realizacja zaleceń zawartych w opiniach 

i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych oraz innych poradni 

specjalistycznych; opracowanie i realizacja 

zaleceń w związku z prowadzeniem pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

Realizacja indywidualnego toku nauki. 
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7. Stałe rozpoznawanie potrzeb 

uczniów w zakresie  pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

wszyscy 

nauczyciele 

Organizacja spotkań nauczycieli i rodziców 

uczniów. 

8. Prowadzenie innowacji 

pedagogicznych w zakresie 

nauczania. 

zainteresowani  

nauczyciele 

Kontynuowanie realizacji zgłoszonych 

innowacji pedagogicznych oraz opracowanie 

i wdrożenie nowych.  

9. Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

wspomagających 

przygotowanie uczniów do 

egzaminów maturalnych. 

nauczyciele 

przedmiotów 

maturalnych 

Konsultacje z wszystkich przedmiotów 

maturalnych, organizacja próbnej matury dla 

uczniów klas drugich i trzecich. 

10. Dbałość o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów. 

Edukacja humanistyczna 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

Zwracanie szczególnej uwagi na poprawność 

językową i sposób wypowiadania się 

uczniów; poznawanie wartości moralnych 

i estetycznych poprzez uczestnictwo 

w kulturze, organizacja imprez kulturalnych 

i naukowych; udział w spektaklach 

teatralnych; udział uczniów w konkursach 

recytatorskich i polonistycznych. 

11. Przygotowanie uczniów do 

życia w społeczeństwie 

informacyjnym. Edukacja 

medialna. 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

Stwarzanie uczniom warunków do nabywania 

umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach 

z różnych przedmiotów. Uświadamianie szans 

i zagrożeń wynikających z życia w społeczeństwie 

informacyjnym, kształtowanie umiejętności 

wartościowania informacji i skutków działania 

nowych technologii 

12. Biblioteka – nowoczesną 

pracownią. 

dyrektor, 

kierownik 

gospodarczy, 

nauczyciele-

bibliotekarze 

Stałe doposażanie biblioteki szkolnej 

w zbiory zarówno w postaci księgozbioru, jak 

i w postaci zasobów multimedialnych. 

Współpraca nauczycieli-bibliotekarzy 

z nauczycielami innych przedmiotów. 

13. Skuteczne nauczanie 

języków obcych. 

nauczyciele 

języków obcych 

Dostosowanie zajęć z języka obcego do 

poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał 

na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

Wzbogacenie pracowni językowych 

o nowoczesny sprzęt multimedialny 

i oprogramowanie. 

14. Kształcenia w zakresie nauk 

przyrodniczych i ścisłych.  

nauczyciele 

przedmiotów 

ścisłych i 

przyrodniczych 

Wykorzystanie nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć 

z biologii, chemii, fizyki, geografii 

i matematyki; prowadzenie zajęć 

w laboratorium chemicznym.  

15. Edukacja zdrowotna. 

 

nauczyciele 

biologii, 

wychowania 

fizycznego i 

Rozwijanie u uczniów postawy dbałości 

o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu; organizacja szkolnych 
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edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

pielęgniarka 

szkolna 

imprez sportowych; organizacja szkoleń 

z zakresu pierwszej pomocy; udział 

w programach profilaktyki prozdrowotnej; 

przygotowanie uczniów do konkursów 

o tematyce prozdrowotnej. 

Modernizacja sali lekcyjnej w celu 

zaadaptowania jej na potrzeby salki do 

gimnastyki. 

Uruchomienie kuchni szkolnej. Adaptacja 

sali 57 na potrzeby szkolnej stołówki 

i świetlicy. 

16. Analiza wyników egzaminu 

maturalnego. Wykorzystanie 

wyników do podnoszenia 

efektywności kształcenia. 

nauczyciele 

przedmiotów 

maturalnych 

Przedstawienie wniosków z analizy wyników 

egzaminu maturalnego na konferencji Rady 

Pedagogicznej oraz wdrażanie ich w pracy 

z uczniem. 

17. Przygotowanie uczniów do 

udziału w konkursach, 

olimpiadach i zawodach 

sportowych. 

wszyscy 

nauczyciele 

Bieżące pozyskiwanie informacji na temat 

konkursów przedmiotowych i angażowanie 

w nie uczniów. 

18. Badanie losów absolwentów.  wicedyrektor Prowadzenie rejestru wyboru kierunków 

studiów przez absolwentów liceum. 

Promowanie osiągnięć absolwentów; 

organizowanie spotkań uczniów 

z absolwentami szkoły.  

18. Udział nauczycieli i uczniów 

w ogólnopolskich 

i międzynarodowych 

projektach edukacyjnych. 

wszyscy 

nauczyciele 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi 

pracę szkoły, m.in. ORE, CEO; organizacja  

międzynarodowych wymiany młodzieży 

w ramach programu Erazmus+, Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży i innych. 

19 Wzbogacanie oferty 

edukacyjnej. 

dyrektor szkoły, 

zespół 

nauczycieli 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy 

20 Współpraca z pracownikami 

naukowymi wyższych 

uczelni. 

 Organizowanie wykładów i zajęć 

o charakterze warsztatowym prowadzonych 

przez pracowników naukowych Uniwersytetu 

Śląskiego, Politechniki Śląskiej; wyjazdy 

uczniów na wykłady i zajęcia organizowane 

przez uczelnie 

 

Kryteria sukcesu:  
 
Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak dobrane, aby zapewnić 

każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów.  

 

Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do 

osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych.  

 

Proces kształcenia w szkole ma na celu konsekwentne wspieranie uczniów w ich rozwoju.  
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Szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. 

Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych 

i zawodach sportowych. 

 

Sposób oceniania jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów 

kształcenia.  

 

Uczniowie zdobywają i doskonalą umiejętności określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego:  

 

 czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

 myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

 myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w 

mowie, jak i w piśmie; 

 umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

 umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

 umiejętność pracy zespołowej. 

 

Uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikami egzaminu 

maturalnego. 

 

V. Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły. Klimat szkoły 

 

Cel strategiczny:  

Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki.  

Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje 

systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.  

W szkole nie występują przejawy przemocy, uprzedzeń i niesprawiedliwości. 

Cała społeczność szkolna dba o budowanie właściwej atmosfery panującej w szkole. 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Realizacja szkolnego 

programu wychowawczego 

i programu profilaktyki 

uwzględniających 

uniwersalne wartości, 

wychowanie patriotyczne 

i obywatelskie, promocję 

dyrektor, opiekun 

Rady Młodzieżowej, 

pedagog szkolny, 

wszyscy nauczyciele 

Działalność Rady Młodzieżowej, 

szkolnej grupy Amnesty International, 

Klubu Europejskiego; organizacja 

wyborów do Rady Młodzieżowej 

i prawyborów;   

udział w miejskich i szkolnych 

uroczystościach rocznicowych 
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postawy szacunku dla 

innych i samego siebie, 

samorządność uczniowską, 

edukację regionalną 

i europejską.  

i  patriotycznych oraz cyklicznych 

imprezach szkolnych. 

Edukacja medialna. 

2. Kształtowanie  u uczniów 

postaw sprzyjających ich 

dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu 

i społecznemu. 

 

wszyscy nauczyciele Podejmowanie działań sprzyjających 

kształtowaniu u uczniów takich postaw 

jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, 

poczucie własnej wartości, szacunek 

dla innych ludzi, ciekawość 

poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

podejmowania inicjatyw oraz do pracy 

zespołowej. 

Podejmowanie działań charytatywnych 

oraz praca w szkolnym wolontariacie 

3.  Kształtowanie u uczniów 

postawy obywatelskiej, 

postawy poszanowania 

tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy 

poszanowania dla innych 

kultur i tradycji.  

wszyscy nauczyciele Uczestnictwo w miejskich  

i regionalnych obchodach świąt 

narodowych.  

Podejmowanie działań 

zapobiegających wszelkiej 

dyskryminacji. 

4. W szkole rozpoznawane są 

potrzeby w zakresie opieki 

nad uczniami.  

 

dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Obserwacja uczniów i rozpoznawanie 

potrzeb również o charakterze 

materialnym. 

 

5. Szkoła stara się zapewnić 

dostępne formy pomocy 

uczniom, którzy jej 

potrzebują.  

 

dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Pomoc materialna, wsparcie 

psychologiczne i społeczne, 

przeciwdziałanie wykluczeniu.  

Współpraca z Radą Rodziców, 

Caritasem, Fundacją „Skrzydła”. 

Reagowanie na wszelkie przejawy 

agresji; wdrażanie szkolnej procedury 

Niebieska Karta. 

6. W szkole podejmowane są 

systematyczne i skuteczne 

działania opiekuńcze 

w czasie zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych oraz 

wycieczek szkolnych. 

dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Organizacja zastępstw oraz dyżurów 

nauczycieli w czasie przerw 

śródlekcyjnych; organizacja imprez 

szkolnych i wycieczek zgodnie 

z zasadami bhp i obowiązującymi 

w szkole procedurami.   

7. W szkole podejmowane są 

działania służące 

zapewnieniu uczniom 

i pracownikom szkoły 

pomocy w nagłych 

wypadkach.  

nauczyciele oraz 

pracownicy 

niepedagogiczni 

Organizacja szkoleń w zakresie 

pomocy przedmedycznej oraz bhp, 

organizacja Dnia Bezpieczeństwa 

i próbnej ewakuacji. Realizacja zaleceń 

zawartych w Szkolnym Programie 

Bezpieczeństwa i Zapobiegania 

Przestępczości. 
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8. Szkoła współpracuje 

z instytucjami 

i organizacjami 

wspomagającymi działania 

wychowawczo-

profilaktyczne. 

dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Współpraca szkoły z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Stowarzyszeniem Trzeźwość Życia, 

Komendą Miejską Policji, Państwową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

parafią p.w. św. Rodziny w Tychach 

i innymi instytucjami. 

9. W szkole prowadzone są 

różnorodne formy 

preorientacji zawodowej. 

dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Przekazywanie informacji na temat 

oferty edukacyjnej szkolnictwa 

wyższego, organizowanie spotkań 

z przedstawicielami środowisk 

uniwersyteckich, współpraca 

z wyższymi uczelniami. Organizacja 

Dni Kariery i Przedsiębiorczości dla 

uczniów. 

10. Dyrekcja i nauczyciele 

współpracują z rodzicami 

uczniów.  

dyrektor, koordynator 

ds. współpracy z 

rodzicami, wszyscy 

nauczyciele 

Organizowanie zebrań z rodzicami 

oraz szkoleń o tematyce  

wychowawczo-opiekuńczej, 

konsultacje indywidualne.  

Współpraca z rodzicami przy 

organizacji imprez szkolnych. 

11. W szkole prowadzone są 

działania służące 

integrowaniu procesu 

dydaktyczno-

wychowawczego.  

dyrektor, opiekun 

Rady Młodzieżowej, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Organizowanie imprez szkolnych 

takich jak: otrzęsiny klas pierwszych, 

wycieczki klasowe, dyskoteki 

sprzyjających integracji klasowej 

i szkolnej. 

12. Szkoła dba o pogłębianie 

umiejętności uczniów 

w zakresie komunikowania 

się. 

dyrektor, opiekun 

Rady Młodzieżowej, 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

Uczniowie uczestniczą 

w indywidualnych i grupowych 

prezentacjach, w szkole odbywają się 

debaty problemowe. 

13. Podejmowanie działań 

służących poprawie 

komunikacji 

interpersonalnej. Dbałość 

o płynny przepływ 

informacji.  

dyrektor, zespoły 

nauczycieli, 

wychowawcy klas 

Szkolna strona internetowa, BIP, 

fanpage na FB, tablice ogłoszeń 

w budynku szkoły, tyski portal 

oświatowy.  

Bieżące informowanie uczniów i ich 

rodziców o działalności szkoły, m.in. 

poprzez dziennik elektroniczny 

14. Budowanie prawidłowych 

relacji pomiędzy uczniami, 

nauczycielami i dyrekcją.  

cała społeczność 

szkolna 

Spotkania dyrekcji szkoły z Radą 

Młodzieżową, wspólne przygotowanie 

szkolnych imprez i uroczystości. 

Podejmowanie działań służących 

integracji uczniów klas pierwszych 

i ich adaptacji w nowym środowisku  

15. Dbałość o przestrzeganie 

ustaleń Statutu Szkoły.  

cała społeczność 

szkolna 

Zwracanie szczególnej uwagi na 

łamanie jakichkolwiek postanowień 

Statutu Szkoły. 

16. Motywujące metody 

oceniania. Stałe, 

konsekwentne 

wszyscy nauczyciele Wdrażanie wniosków  i zaleceń 

z ewaluacji wewnętrznej.  

Przestrzeganie zasad ZWO. 
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przestrzeganie ustalonych 

kryteriów ocen.  

Aktualizacja ZWO. 

 

Kryteria sukcesu:  
Podejmowane przez szkołę działania z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki i profilaktyki 

są planowe i spójne. 

 

Działania wychowawcze mają na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych 

zachowań uczniów.  

 

W szkole panuje pozytywne podejście do ucznia, a nauczyciel jako doradca wspiera ucznia 

w jego rozwoju osobistym. 

 

W szkole rozwija się partnerska współpraca z rodzicami uczniów.  

 

Całą społeczność szkolna jest zaangażowana w zwiększanie poczucia bezpieczeństwa na 

terenie szkoły.  

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uświadamia uczniowi poziom jego osiągnięć 

w stosunku do wymagań edukacyjnych, wdraża go do systematycznej pracy, samokontroli 

i samooceny. 

 
 

 

VI. Promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 

Cel strategiczny:  

Szkoła cieszy się zaufaniem środowiska lokalnego. 

Szkoła jest postrzegana jako wzorowy ośrodek edukacyjny, który prawidłowo kształci, 

wychowuje i promuje swoich uczniów. 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Promowanie osiągnięć 

uczniów. Umieszczanie 

materiałów informacyjnych na 

stronie internetowej szkoły, FB 

i w lokalnej prasie.  

dyrektor,  

zespół ds. promocji 

szkoły, opiekun 

szkolnej strony 

internetowej 

 

2. Redagowanie szkolnej gazety 

Verte. 

opiekun zespołu 

redakcyjnego 

 

3.  Kreowanie pozytywnego 

obrazu szkoły w środowisku 

lokalnym. Udział szkoły 

w życiu społeczności lokalnej.   

dyrektor,  

zespół ds. promocji 

szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

Organizacja szkolnych imprez 

z udziałem społeczności lokalnej, 

m.in. : wernisaży w Szkolnej 

Galerii Malarstwa i Grafiki, 

organizacja Dni Otwartych szkoły, 

spotkania z ciekawymi ludźmi. 
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4. Współpraca z gimnazjami na 

terenie Tychów. 

dyrektor,  

wszyscy nauczyciele 

Organizacja Dni Otwartych Szkoły, 

udział w Targach Edukacyjnych dla 

gimnazjalistów, udział 

gimnazjalistów w imprezach 

w I LO, m.in. w Kruczkowskim 

Festiwalu Nauki.  

5. Wzmocnienie poczucia 

identyfikacji ze szkołą 

wszyscy nauczyciele Spotkania z absolwentami liceum, 

administrowanie profilem szkoły na 

Facebooku, przygotowanie 

gadżetów związanych ze szkołą 

6.  Podnoszenie świadomości 

rodziców w kształtowaniu 

pozytywnego wizerunku 

szkoły 

dyrektor, wszyscy 

nauczyciele 

Informowanie rodziców (na stronie 

szkoły, na  zebraniach ogólnych 

i klasowych) o sukcesach szkoły,  

 

Kryteria sukcesu:  

Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa i z którym współpracuje na 

rzecz rozwoju własnego i lokalnego.  

Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, gromadzi, analizuje 

i promuje osiągnięcia uczniów.  

Szkoła jest postrzegana jako placówka o dobrych stosunkach interpersonalnych przyjazna 

uczniom.  

 

Przyjęto na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2015 roku. 

Uchwała nr …. 


