Mottem Programu Wychowawczego są słowa
naszej Patronki Klaudyny Potockiej:
„Buduj przyszłość!
Przyjaźń przez pomoc!
Wytrwaj do końca!”

PROGRAM WYCHOWAWCZY
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU
My, społeczność szkolna V LO im. K. Potockiej w Poznaniu, działając dla dobramłodego
człowieka, pragniemy by nauczanie i wychowanie w naszej szkole stanowiłojednolity proces,
wzajemnie się uzupełniało.
Opierając się na tradycji narodowej, etyce chrześcijańskiej, zasadach tolerancji
budujemy Program Wychowawczy, którego fundament stanowią: patriotyzm, wolność,
uczciwość, sprawiedliwość, demokracja, rodzina, godność i prawa człowieka. Nasz Program
Wychowawczy określa, jak wychowywać młodego człowieka, aby wybierał on drogi
postępowania, które prowadzą do rozwoju i szczęścia zarówno jego, jak i innych ludzi oraz
aby chciał i umiał przeciwstawiać się temu, co złe.
Będziemy pielęgnować i kontynuować szkolnetradycje, związane z postacią naszej
Patronki, wybitnej Wielkopolanki, Klaudyny Potockiej.
Naszym celem jest wychowanie twórczego, samodzielnego, odpowiedzialnego
oraz otwartego na potrzeby innych człowieka, który odnajdzie się we współczesnym świecie
ibędzie potrafił kierować swoim życiem, dostosowywał się do szybko zachodzących zmian,
uczestniczył w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym kraju i świata.
SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
Społeczność szkolną stanowią:
 Uczniowie,
 Rodzice /Prawni opiekunowie,
 Nauczyciele,
 Pracownicy szkoły.
PRAWA I OBOWIĄZKI
Wszyscy członkowie naszej społeczności mają prawo do:
 poszanowania własnej godności,
 pracy, nauki i wypoczynku w bezpiecznych warunkach, porządku, ładzie
organizacyjnymoraz w życzliwiej atmosferze,
 wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w liceum,
 korzystania z wyposażenia szkoły zgodnie z ustalonymi regulaminami.
Każdy ma obowiązek:
 dbać o dobre imię szkoły,
 przestrzegać postanowień zawartych w statucie oraz innych regulaminach,
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obowiązujących w szkole,
szanować godność i poglądy innych (o ile nie stoją w sprzeczności z normami prawa i
etyki)
chronić życie i zdrowie,
godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły i poza nią,
przestrzegać kultury słowa w szkole i poza nią,
stosować zwroty i formy grzecznościowe,
dbać o wspólne dobro, ład i porządek w liceum, a wyrządzone szkody naprawić,
wyglądać schludnie i stosownie do miejsca i okoliczności.

Do szczególnych zadań nauczycieli należy:
 przekazywanie wiedzy w sposób rzetelny, zrozumiały i ciekawy,
 sprawiedliwe ocenianie, zgodne z przedmiotowym i szkolnym systemem oceniania,
 ciągłe doskonalenie swojego warsztatu pracy,
 współpraca z rodzicami,
 wspieranie działań wychowawczych rodziców,
 pomoc uczniom w sytuacjach problemowych.
Uczeń ma prawo do:
 zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań w ramach kół,
samorząduuczniowskiego, wycieczek i innych form życia szkolnego,
 sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny,
 wyrażania własnych sądów i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych
innychosób,
 udziału w życiu szkoły i klasy,
 pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Obowiązkiem każdego ucznia jest:
 sumienna i systematyczna nauka,
 obecność na zajęciach edukacyjnych,
 aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych,
 kulturalne zachowanie (szacunek, tolerancja, pomoc koleżeńska),
 dbanie o porządek i mienie szkoły,
 zdyscyplinowanie.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, i mają
prawo do:
 rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
 podejmowania decyzji związanych z działalnością szkoły poprzez udział w pracach
RadyRodziców,
 wyrażania opinii na temat szkoły, wnoszenia propozycji i uwag, dotyczących
działalnościszkoły,
 podejmowania decyzji dotyczących dziecka (udział w zajęciach dodatkowych,
kontrolipowrotu dziecka do domu),
 odwoływania się od decyzji dotyczących dziecka,
 wpływania na proces wychowania w szkole.
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Rodzice współpracują ze szkołą poprzez:
 zapewnienie dziecku warunków do nauki i rozwoju zainteresowań,
 podejmowanie w miarę możliwości współpracy ze szkołą w sprawach dydaktycznowychowawczych,
 systematyczne konsultowanie się w sprawie postępów w nauce dziecka i
jegozachowaniu orazudział w zebraniach z rodzicami,
 informowanie o problemach zdrowotnych dziecka,
 interesowanie się sprawami szkoły i współdziałanie z wychowawcą,
 zadbanie o frekwencję swojego dziecka w szkole.

Pragniemy, aby Absolwent V LO był człowiekiem :















pielęgnującym tradycje i szanującym dziedzictwo narodowe,
dobrze przygotowanym do podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
przedsiębiorczym i samodzielnym,
świadomym swoich mocnych i słabych stron,
odpornym i radzącym sobie z niepowodzeniami,
aktywnym i prawym obywatelem,
otwartym na potrzeby innych, szanującym człowieka o innych poglądach,
postępującym zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej,
dobrze, wszechstronnie wykształconym i zmotywowanym do dalszej edukacji,
o wysokiej kulturze osobistej,
oczytanym i posługującym się poprawną polszczyzną,
krytycznym wobec samego siebie i niezależnym we własnych sądach,
kreatywnym i potrafiącym dostosować się do szybko zachodzących zmian techniczno
–cywilizacyjnych,
odpowiedzialnym za środowisko i własne zdrowie.

Nasze cele chcemy osiągać, podejmując następujące
działaniawychowawcze:
Wszechstronne wykształceniepoprzez:
 rzetelne i nowoczesne przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności przez
wszystkichnauczycieli,
 umożliwianie i mobilizowanie uczniów do udziału w olimpiadach,
konkursach,zawodach, turniejach,
 zachęcanie do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki; promocja
wartościowychpozycji,
 udostępnianie technologii informacyjnej ( Internet, multimedia),
 współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami nauki i sztuki.
Rozwijanie talentów i zainteresowanie uczestnictwem w kulturzepoprzez:
 udział w imprezach kulturalnych i sportowych ( kino, teatr, opera, muzeum, imprezy
sportowe, itp. ),
 uczestniczenie w konkursach, organizowanych w szkole i poza nią,
 różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
 realizowanie różnych form projektów ,
 realizowanie autorskich programów nauczania.
3

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich przy jednoczesnym
otwarciu na wartości kultur Europy i świata
poprzez:
 obchody Dnia Patronki w połączeniu z Narodowym Świętem Niepodległości,
 udział w obchodach świąt i rocznic organizowanych przez władze samorządowe i inne
instytucje,
 promocję postaw patriotycznych i obywatelskich,
 wspieranie działań stowarzyszeń, organizacji i realizacji projektów, np.
StowarzyszeniaWspółpracy ze Wschodem „Memoramus”- Marsze Pamięci do
Katynia, Koła PrzyjaciółArmii Krajowej,
 współpracę ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Rosji i na Białorusi
 wspieranie działań samorządu uczniowskiego
Ukazanie chrześcijańskiej wizji człowiekapoprzez:
 wychowawczą rolę lekcji religii i innych przedmiotów,
 udział w rekolekcjach,
 kultywowanie tradycji świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),
 pielgrzymowanie maturzystów do miejsc kultu religijnego,
 akcje charytatywne i wolontariat.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych, ekologicznych i prorodzinnych poprzez:
 udział w zawodach sportowych, organizację turniejów sportowych,
 proponowanie różnorodnych form realizacji lekcji wychowania fizycznego,
 realizowanie różnych programów profilaktyki prozdrowotnej (Szkolny Program
Profilaktyki ),
 podejmowanie działań na rzecz środowiska.
Integrowanie społeczności szkolnejpoprzez:
 Dzień Pierwszoklasisty połączony z „Rajdem na 5”,
 Studniówkę,
 Targi Edukacyjne,
 Drzwi Otwarte,
 wycieczki klasowe i przedmiotowe, „Zielone szkoły”,
 różne imprezy ogólnoszkolne (Walentynki, Dzień Wiosny, turnieje wewnątrzszkolne,
inne).
 organizowanie różnych form wypoczynku wakacyjnego ( np. obozy letnie,
zimowiska).
Program Wychowawczy przyjęty uchwałą Rady Rodziców, w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną, w dniu 27 października 2016 r.
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