PROGRAM
WYCHOWAWCZY
I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ
W TARNOWSKICH GÓRACH

I.

Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczego

I.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
I.2. Konwencja Praw Dziecka.
I.3. Ustawy o systemie oświaty.
I.4. Statut szkoły.
I.5. Uchwała Rady Ministrów z dnia 07.11. 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej
przeciwko przemocy w szkołach i placówkach.
I.6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych.
I.7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
Analiza powyższych aktów prawnych dowodzi, że wychowanie stanowi integralną część
działalności każdego nauczyciela. Siła wychowania tkwi bowiem nie w ogólnych postanowieniach, ale
w konkretnych działaniach i postawach. Szkoła ma za zadanie przekazywanie wiedzy, kształtowanie
umiejętności oraz wychowywanie. Naturalna jedność i równowaga tych trzech wymiarów stwarza
najlepszą gwarancję dla wszechstronnego rozwoju ucznia. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi
wychowawcami swoich dzieci, a rolą szkoły w procesie wychowawczym jest:
1) Wspieranie wychowawczej roli rodziny
2) Wychowanie młodzieży w patriotyzmie, w poszanowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego,
w uznaniu zasad zawartych w Konstytucji RP
3) Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnego z ich możliwościami i we wszystkich
wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym
i duchowym
4) Kształtowanie ducha odpowiedzialności, sprawiedliwości i tolerancji
5) Kształtowanie dojrzałości życiowej uczniów. Tworzenie warunków do pełnego rozwoju
w obszarach:
a) fizycznym – ukierunkowanie na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań
prozdrowotnych;
b) psychicznym – ukierunkowanie na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku
do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
c) społecznym – ukierunkowanie na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu
umiejętności wypełniania ról społecznych;
d) aksjologicznym – ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
6) Przygotowanie do dalszej nauki i pracy zawodowej
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II. Wizja szkoły:
1. Dążymy, do wszechstronnego wykształcenia naszych uczniów i wychowania w nieprzemijających
wartości takich jak: godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, patriotyzm, pokój,
bezpieczeństwo i zdrowie, które zajmuje w naszym programie bardzo wysoką pozycje.
2. Treści nauczania, tworzony model wychowania, jak też metody i formy pracy ukierunkowane
są na wszechstronny rozwój wychowanka.
3. Działalność szkoły zmierza do tego, aby przygotować ucznia do kolejnych etapów kształcenia
w zmieniających się warunkach ekonomicznych.
4. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, pozwala na rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
5. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, a dyrekcja dba o poprawę
stanu technicznego, bazy lokalowej i unowocześnianie bazy dydaktycznej.
6. Priorytetowym kierunkiem wychowania w naszej szkole jest tolerancja, odpowiedzialności
za własne czyny, kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz podejmowanie
właściwych zachowań prozdrowotnych.
7. W szkole respektowane jest prawo a uczniom zapewnia się bezpieczeństwo.
8. Opieramy pracę na dialogu, współpracy i współdziałaniu między uczniami i pracownikami,
między szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną. Dążymy do współpracy unijnej poprzez
międzynarodowe programy edukacyjne.
III. Wizerunek Absolwenta
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach:
1. Rozumie zasady demokracji, efektywnie współpracuje w grupie, jest empatyczny i tolerancyjny.
2. Posiada kompetencje do samokształcenia, charakteryzuje się twórczym myśleniem oraz
oryginalnymi pomysłami, które potrafi realizować.
3. Jest osobą otwartą na świat, przygotowaną do odpowiedzialnego pełnienia odpowiedzialnych ról
w społeczeństwie
4. Posiada poczucie własnej wartości oraz dokonuje adekwatnej samooceny.
5. Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi i chętnie niesie im pomoc.
6. Dąży do celu odpowiednio dobranymi metodami zachowując wierność zasadom etycznym.
IV. Cele i zadania wychowawcze

CELE WYCHOWAWCZE
Rozwijanie poszanowania dla
polskiego dziedzictwa
kulturowego

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
1. Uroczyste obchody rocznic,
uroczystości historycznych
i regionalnych
2. Przybliżenie sylwetek
wybitnych Polaków związanych
z miastem i regionem poprzez:
- imprezy ogólnoszkolne
- godziny do dyspozycji
wychowawcy

REALIZATORZY
Nauczyciele historii i WOSu oraz
wychowawcy
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CELE WYCHOWAWCZE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
- lekcje przedmiotów
humanistycznych
- zajęcia pozalekcyjne
3. Organizowanie wycieczek do
miejsc związanych z ważnymi
wydarzeniami historycznymi
i kulturalnymi
4. Publikowanie w gazetce
szkolnej artykułów oraz
zamieszczanie informacji
związanych z obchodami
rocznic historycznych,
jubileuszy narodowych
i regionalnych

REALIZATORZY

Rozwijanie u uczniów
zainteresowania aktualnymi
sprawami regionu i kraju oraz
wzmacnianie ich więzi ze szkołą
i społecznością lokalną

Zaangażowanie uczniów
w budowanie wizerunku szkoły
poprzez:
1. Udział w lokalnych imprezach
i uroczystościach państwowych
oraz religijnych.
2. Redagowanie artykułów do
lokalnej prasy
3. Zacieśnianie współpracy
z instytucjami środowiska
lokalnego:
- organizowanie spotkań ze
specjalistami różnych dziedzin
dla uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Katecheci, nauczyciele historii,
WOSu,
języka
polskiego,
informatyki i Szkolna Komisja
Rekrutacyjna

Poznanie istoty patriotyzmu

1. Kształtowanie patriotyzmu
jako wartości warunkującej
rozwój osobisty i rozwój dobra
wspólnego:
- pamięciowe opanowanie
hymnu państwowego przez
wszystkich uczniów szkoły
- przybliżenie atrybutów
państwowości: flaga, godło
2. Omówienie źródeł
patriotyzmu:
- rodzina

Wszyscy nauczyciele
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CELE WYCHOWAWCZE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
- szkoła
- środowisko
- kościół
- historia
- literatura
- kultura

REALIZATORZY

Poznanie różnych typów
patriotyzmu

1. Poznawanie patriotyzmu
jako:
- miłość do ojczyzny Polski
- wierność idei narodowej,
manifestującej się w dążeniu do
wewnętrznej i zewnętrznej
suwerenności
- wierność idei narodowej,
przekazywanej przez tradycję
- miłość do rodziny
- poszanowanie środowiska
lokalnego i regionu

Wszyscy nauczyciele

Kształtowanie postaw będących
świadectwem patriotyzmu

1. Zaangażowanie we własny
rozwój:
- praca nad mocnymi i słabymi
stronami osobowości
- rozwój zainteresowań
i uzdolnień
- rzetelne wypełnianie
obowiązków
- dbałość o integralny rozwój,
pełnię człowieczeństwa,
o własne „być”
2. Budowanie dobrych relacji
z drugim człowiekiem:
- człowiek jako cząstka Ojczyzny
- porozumienie
interpersonalne: dialog,
przyjaźń, współpraca
3. Poszanowanie rodziny:
- rodzina – naturalną wspólnotą
społeczną, źródłem wartości
i postaw patriotycznych
4. Poznawanie historii Ojczyzny
jako obowiązek Polaka i wyraz
miłości do Ojczyzny

Wszyscy nauczyciele
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CELE WYCHOWAWCZE

CELE WYCHOWAWCZE
Przygotowanie uczniów do
użytecznych i twórczych działań
na rzecz społeczeństwa oraz
odpowiedzialności za własne
czyny

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
5. Poszanowanie języka
ojczystego i dbałość o jego
rozwój:
- język elementem
strukturalnym Ojczyzny
i wskaźnikiem tożsamości
narodowej
- język ogniwem łączącym
Polaków
6. Rozwijanie działań
proekologicznych:
- ziemia i przyroda elementem
strukturalnym Ojczyzny
- kształcenie dbałości o Ziemię
i naturalne środowisko
7. Uświadamianie zagrożeń
patriotyzmu:
- kosmopolityzm
- nacjonalizm
- negatywne skutki przemian
społeczno ustrojowych
(bezrobocie, ubóstwo, migracje
zarobkowe)
- media (manipulacja, mity
społeczne niszczące patriotyzm,
obojętność wobec patriotyzmu)
8. Zrozumienie patriotyzmu do
Ojczyzny jako dobra
wniesionego do zjednoczonej
Europy

WYCHOWANIE SPOŁECZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
1. Przeprowadzanie
demokratycznych wyborów do
Samorządu Uczniowskiego oraz
określanie istotnych kierunków
działań Samorządu
z uwzględnieniem inicjatyw
uczniów
2. Redagowanie gazetek
szkolnych „Moje Paranoje”,

REALIZATORZY

REALIZATORZY
Opiekun Samorządu
Uczniowskiego, poloniści oraz
nauczyciele przydzieleni do
organizacji imprez szkolnych
według harmonogramu
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CELE WYCHOWAWCZE

WYCHOWANIE SPOŁECZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
„Rabarbar” oraz gazetek
ściennych
3. Organizowanie imprez
szkolnych m.in.:
- kiermasz podręczników
- ślubowanie pierwszoklasistów
- warsztaty integracyjne dla klas
pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej
- Studniówka
- pożegnanie absolwentów
4. Wyzwalanie inicjatyw
i pomysłów uczniów podczas
obchodów rocznic
historycznych, jubileuszy
narodowych i regionalnych

REALIZATORZY

Rozwijanie i wzmacnianie
umiejętności psychologicznych
i społecznych uczniów

1. Przygotowanie
i przeprowadzanie
warsztatowych lekcji
wychowawczych rozwijających
i wzmacniających uczniów
w obszarze kompetencji
psychologicznych i społecznych
2. Upowszechnianie wśród
rówieśników znaczenia
świadomego rozwoju
osobistych umiejętności
psychologicznych i społecznych
(debaty, spektakle teatralne,
spoty kampanie społeczne
i happeningi)

Wychowawcy, pedagog szkolny

Ukierunkowanie na
kształtowanie postawy
otwartości w życiu społecznym
opartej na umiejętności
samodzielnej analizy wzorów
i norm społecznych oraz
ćwiczenie umiejętności
wypełniania ról społecznych

1. Modelowanie postawy
otwartości w życiu społecznym
2. Przeprowadzanie przez
uczniów samodzielnej analizy
wzorów norm społecznych
przez odwoływanie się do
sylwetek wybitnych Polaków
i ważnych dla narodu wydarzeń

Wychowawcy, pedagog,
nauczyciele historii WOSu
i języka polskiego
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CELE WYCHOWAWCZE

WYCHOWANIE SPOŁECZNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE

REALIZATORZY

Kształtowanie hierarchii
systemu wartość

1. Ukierunkowanie uczniów na
budowanie stabilnego systemu
wartości, w którym zdrowie
i sens istnienia ma kluczowe
znaczenie

Wszyscy nauczyciele

Kształtowanie przyjaznego
klimatu w szkole

1. Praca oparta na dialogu,
współpracy i współdziałaniu
między uczniami
i pracownikami szkoły

Wszyscy pracownicy szkoły,
uczniowie, rodzice

Doskonalenie umiejętności
nauczycieli i wychowawców
w zakresie budowania
podmiotowych relacji
z uczniami

1. Wykorzystywanie zasad
informacji zwrotnej, reguł
efektywnego komunikowania
się, metody pozytywnej
konfrontacji w nawiązywaniu
i podtrzymywaniu relacji
z uczniem

Wszyscy nauczyciele i uczniowie

Rozwijanie i wspieranie
działalności wolontarystycznej

1. Działanie wolontariatu
szkolnego oraz Szkolnego Koła
PCK

Opiekunowie Szkolnego Koła
PCK i osoby odpowiedzialne za
wolontariat w szkole

Wspieranie edukacji
rówieśniczej i programów
rówieśniczych

1. Realizacja programów
Wychowawcy klas
edukacji rówieśniczej w zakresie i opiekunowie organizacji
promocji zdrowia, budowania
szkolnych
hierarchii wartości
i poszukiwania sensu życia

CELE WYCHOWAWCZE
Wychowanie w klimacie
poszanowania rodziny

WYCHOWANIE PRORODZINNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE

REALIZATORZY

1. Realizacja treści
prorodzinnych w ramach godzin
do dyspozycji wychowawcy
zgodnie ze wskaźnikiem

Katecheci, nauczyciele
przedmiotu „wychowanie do
życia w rodzinie”, Pedagog
Szkolny, rodzice i wychowawcy
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CELE WYCHOWAWCZE

CELE WYCHOWAWCZE
Rozwijanie poszanowania
zdrowia własnego
i innych

WYCHOWANIE PRORODZINNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
ewaluacyjnym
2. Realizacja przedmiotu
„Wychowanie do życia
w rodzinie”
3. Utrzymywanie ścisłego
kontaktu
z rodzicami uczniów poprzez
m.in. :
- organizowanie
ogólnoszkolnych zebrań
i wywiadówek
- indywidualne spotkania
i konsultacje
4. Pedagogizacja rodziców
i nauczycieli
w zakresie aktualnych
problemów młodzieży
i wyposażanie rodziców
w materiały, ulotki, kopie
artykułów traktujących
o problemach młodzieży
(współpraca z instytucjami
pomocowymi)
5. Zapoznanie rodziców ze
Statutem Szkoły, Programem
Wychowawczym i Programem
Profilaktyki Szkolnej oraz
prawem oświatowym
6. Włączanie rodziców do pracy
na rzecz szkoły i zaangażowanie
ich do uczestnictwa we
wszystkich działaniach
wynikających z Programu
Wychowawczego

WYCHOWANIE ZDROWOTNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
1. Popularyzacja wiedzy
ekologicznej
I odpowiedzialności za czystość
środowiska

REALIZATORZY

REALIZATORZY
Pielęgniarka szkolna, Pedagog,
nauczyciele biologii, geografii,
przyrody, chemii, wychowania
fizycznego
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CELE WYCHOWAWCZE

WYCHOWANIE ZDROWOTNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
2. Zachęcanie uczniów do
udziału
w konkursach i olimpiadach
związanych ze zdrowiem
i ochroną środowiska
naturalnego
3. Troska o zdrowie
i prawidłowy rozwój fizyczny
młodzieży:
- zdrowy styl życia
- rodzaje diet, ich plusy
i minusy, porady dietetyka
- rzeźbienie sylwetki
- zdrowe jedzenia
4. Opracowanie szkolnego
kalendarza sportowego oraz
organizacja dnia sportu
5. Realizacja Programu
Profilaktyki Szkolnej:
- anoreksja
- bulimia
6. Uwzględnienie aspektu
zdrowotnego
i ekologicznego w czasie
wycieczek szkolnych
i w ramach godzin
wychowawczych

REALIZATORZY

Ukierunkowanie na zbudowanie
równowagi i harmonii
psychicznej, ukształtowanie
postaw sprzyjających
wzmacnianiu zdrowia własnego
i innych ludzi, kształtowanie
środowiska sprzyjającego
rozwojowi zdrowia, osiągnięcie
właściwego stosunku do świata,
poczucia siły, chęci do życia
i witalności

1. Kształtowanie postawy
życiowej ucznia, otwartej na
dążenie do osiągnięcia harmonii
psychicznej oraz wzmacnianie
zdrowia własnego i innych ludzi

Pielęgniarka, Pedagog,
wychowawcy

Kształtowanie u uczniów
umiejętności życiowych,

1. Przeprowadzanie lekcji
wychowawczych w formie

Pielęgniarka, Pedagog,
wychowawcy
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CELE WYCHOWAWCZE
w szczególności: samokontroli,
radzenia sobie ze stresem,
rozpoznawania i wyrażania
własnych emocji

WYCHOWANIE ZDROWOTNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
aktywnych warsztatów
2. Udział uczniów
w warsztatach organizowanych
przez Pedagoga w ramach
współpracy z Wyższą Szkołą
Zarządzania Ochroną Pracy

REALIZATORZY

Kształtowanie krytycznego
myślenia i wspomaganie
uczniów w konstruktywnym
podejmowaniu decyzji
w sytuacjach trudnych,
zagrażających prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu

1. Zastosowanie technik TOC –
krytycznego myślenia, jako
narzędzia w realizacji lekcji
wychowawczych (Chmura,
Gałąź, Drzewko Ambitnego
Celu)

Wychowawcy

Prowadzenie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia kompetencji
nauczycieli w zakresie
rozpoznawani wczesnych
objawów używania środków
i substancji psychoaktywnych
oraz w zakresie profilaktyki
używania środków i substancji,
o których mowa w § 1 ust. 2,
norm rozwojowych i zaburzeń
zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego

1. Przeprowadzenie szkoleń na
temat:
- interwencja profilaktyczna
w szkole
- profilaktyka używania
środków i substancji
zagrażających zdrowiu i życiu

Pedagog, wychowawcy

Przekazywanie informacji
uczniom, rodzicom na temat
konsekwencji prawnych
związanych z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii

1. Organizacja spotkań
klasowych i konsultacji
indywidualnych

Pedagog, wychowawcy

Informowanie uczniów
i rodziców o obowiązujących
procedurach postępowania

1. Sporządzenie procedur
działań natychmiastowych
i odroczonych oraz przekazanie

Wyznaczeni nauczyciele
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WYCHOWANIE ZDROWOTNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
ich do wiadomości nauczycieli,
uczniów i rodziców
2. Zobligowanie nauczycieli do
postępowania i reagowania
zgodnie z procedurami

CELE WYCHOWAWCZE
nauczycieli oraz o metodach
współpracy szkoły z Policją
w sytuacji zagrożenia
narkomanią

CELE WYCHOWAWCZE

REALIZATORZY

WYCHOWANIE DUCHOWE I MORALNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE

REALIZATORZY

Wspieranie młodzieży
w kształtowaniu jej własnej
świadomości moralnej, oceny
umiejętności własnych
zachowań, oraz
odpowiedzialności za własne
czyny. Modelowanie postawy
otwartości w życiu społecznym

1. Podejmowanie tematyki na
godzinach do dyspozycji
wychowawcy klasy:
- zagadnienia ze sfery duchowej
wskazane przez młodzież
- życie codzienne i jego
problemy, jak je rozwiązywać
2. Realizacja aspektu
duchowego i moralnego w
ramach przedmiotu filozofia,
etyka, religia, język polski,
wiedza o kulturze
3. Ułatwianie młodzieży
kontaktu ze specjalistami.
4. Organizowanie uroczystości
i imprez o charakterze
religijnym i narodowym:
- rekolekcje szkolne
- spotkania opłatkowe
- akademie i przedstawienia
związane
z aktualnymi świętami
i rocznicami.
5. Przeprowadzanie przez
uczniów samodzielnej analizy
wzorów i norm społecznych

Wychowawcy,
nauczyciele
filozofii, etyki, religii, języka
polskiego, wiedzy o kulturze

Rozwijanie u uczniów gotowości
do działań na rzecz innych –
wspieranie działalności
wolontarystycznej

1. Współpraca z organizacjami
charytatywnymi
i stowarzyszeniami na terenie
miasta i powiatu –
współdziałanie

Opiekunowie organizacji
szkolnych w ramach współpracy
z organami lokalnymi,
powiatowymi i wojewódzkimi
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CELE WYCHOWAWCZE

CELE WYCHOWAWCZE

WYCHOWANIE DUCHOWE I MORALNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
w ramach pomocy dla osób
potrzebujących.
2. Organizowanie pomocy dla
z rodzin biednych
i patologicznych.
3. Udział społeczności szkolnej
w akcji sprzątania świata oraz
pracach porządkowych na
terenie szkoły.

WYCHOWANIE KULTURALNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE

REALIZATORZY

REALIZATORZY

Rozwijanie u uczniów
wrażliwości na piękno
w literaturze, poezji, muzyce
i sztuce

1. Organizowanie zbiorowych
wyjść do kina, teatru, muzeum,
galerii.
2. Rozwijanie szkolnych form
życia kulturalnego poprzez:
- uczestnictwa w zespołach
muzycznych
i teatralnych
- zachęcanie do udziału
w konkursach, przeglądach,
festiwalach
- organizowanie przez uczniów
przedstawień
i spektakli teatralnych dla całej
społeczności szkolnej.

Wychowawcy, nauczyciele
filozofii, etyki, religii, języka
polskiego, wiedzy o kulturze,
edukacji kulturalnej

Kształtowanie u uczniów
umiejętności właściwego
zachowania się w różnych
sytuacjach

1. Prowadzenie zajęć
psychoedukacyjnych
m.in. z zakresu świadomości
emocjonalnej
2. Przeciwdziałanie przejawom
agresji:
- rozwijanie postawy tolerancji,
współpracy, gotowości do
dialogu i negocjacji
3. Organizowanie dla uczniów
zajęć o tematyce poświęconej
zasadom savoir-vivre,

Wszyscy nauczyciele
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WYCHOWANIE KULTURALNE
ZADANIA WYCHOWAWCZE
zachowania się w sytuacji
egzaminacyjnej
i podczas poszukiwania pracy
4. Kształtowanie szacunku dla
drugiego człowieka, szczególnie
dla dorosłych
i starszych
5. Kształtowanie prawidłowych
relacji interpersonalnych
z rówieśnikami
6. Życie codzienne i jego
problemy, jak się zachować

REALIZATORZY
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V. Sposoby i formy realizacji
Zadania wychowawcze realizowane są w ramach:
lekcji wychowawczych - zajęć, na których wychowawca i uczniowie danej klasy
spotykaj się i dokonują analizy problemów wychowawczych; ważnym elementem jest
otwarta postawa wychowawcy na problemy młodzieży,
lekcji przedmiotowych - zajęć, w czasie których na bazie podawanych wiadomości pojawiają
się zagadnienia wychowawcze,
zajęć pozalekcyjnych - dodatkowych form pracy w niewielkich grupach, gdzie spotyka się
młodzież o określonych zainteresowaniach i umiejętnościach, które rozwija,
różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły - akademie, rocznice związane ze
świętami narodowymi (przygotowywane wspólnie z młodzieżą),
wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych - integrują zespół uczniowski, jak również
zawierają w sobie wiele sytuacji wychowawczych,
konkursów i olimpiad przedmiotowych - dających młodzieży możliwość przedstawienia
swoich osiągnięć, wiedzy i umiejętności,
wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na
terenie szkoły,
wyjść do placówek kulturalnych - wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na wystawy,
indywidualnej pracy psycho - pedagogicznej z uczniem,
zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym,
akcji charytatywnych, ekologicznych - młodzież inicjuje akcje lub bierze czynny udział
w lokalnych przedsięwzięciach,
zawodów i imprez sportowych - młodzież reprezentuje szkołę na turniejach i zawodach
międzyszkolnych oraz uczestniczy w SKS-ach,
samopomocy uczniowskiej - uczniowie pomagają sobie wzajemnie w odrabianiu lekcji
i w nauce,
współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami wspierającymi oświatę;
udziału w oświatowych programach europejskich oraz współpraca z zagranicznymi
placówkami oświatowymi;
systematycznej aktualizacji strony internetowej promującej naszą szkołę;
współpracy z rodzicami, która obejmuje:
a. kontakt natychmiastowy w niepokojących wypadkach wychowawczych (telefoniczny,
listowny);
b. kontakt stały podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji oraz za
pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
c. stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców;
d. spotkania indywidualne oraz grupowe z pedagogiem szkolnym.
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VI. Ceremoniał szkolny
Tekst ślubowania uczniów klas pierwszych:
My - uczennice i uczniowie klas pierwszych-wstępujący w progi I liceum Ogólnokształcącego
im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach stajemy przed Sztandarem Szkoły i w obecności Dyrekcji,
Grona Profesorskiego i Rodziców uroczyście ślubujemy:
1. Być wiernym naszej Ojczyźnie
2. Przestrzegać praw człowieka
3. Szanować prawo szkolne
4. Dbać o wizerunek ucznia I LO im. S. Sempołowskiej i osiągać coraz lepsze wyniki
Pamiętając o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się codzienny trud Nauczycieli i Rodziców,
ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania.
Niech naszej młodości przyświeca hasło: -„ Semper in altum!" „Zawsze wzwyż!"
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