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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU SZKOŁY

I. Wstęp. 

Fundamentalne zadania szkoły to nauczanie i wychowanie. Są to dwa aspekty tego samego, 
nierozdzielnego procesu. Centralne miejsce zajmuje w nim uczeń. Proces ten jest jednak niemożliwy 
bez nauczyciela, którego rola jest absolutnie podstawowa. Współdziałanie nauczyciela z grupą 
wychowanków i jego relacje z indywidualnymi uczniami decydują o jakości procesu nauczania. Z 
kolei, patrząc na ten sam proces z punktu widzenia ucznia, pierwszoplanowego znaczenia nabiera 
dynamika relacji wewnątrz grupy klasowej. Oba powyżej wymienione aspekty procesu 
dydaktycznego decydują o klimacie moralnym i emocjonalnym szkoły. Jak wynika z najnowszych 
badań nad psychologią rozwoju (np. Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna”, Stanley Greenspan 
„Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji”) klimat wychowawczy jest podstawą rozwoju 
intelektualnego uczniów, decyduje o osiągnięciach i możliwościach edukacyjnych młodych ludzi.

Poniżej staram się przedstawić założenia tego procesu, tak jak wyobrażam je sobie w LO III. 
W gruncie rzeczy będzie to zarys realizowanej od około 10 lat wizji szkoły. Pomijam przy tym 
założenia dotyczące szkoły w ogóle, jako zbyt szerokie do rozwijania w tym miejscu. W poniższym 
szkicu został zachowany tradycyjny podział na pracę wychowawczą, dydaktyczną i organizacyjną.

II. ZARYS PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W LO III.

Procesy dydaktyczny i wychowawczy są nierozłącznie ze sobą związane Dlatego programy 
dydaktyczne są integralną częścią  programów wychowawczych i na odwrót. Planując działania 
wychowawcze szkoły musimy mieć  świadomość, iż nieco sztucznie wypreparowujemy element 
całości.

Planując opisujemy to co zamierzone, uświadomione, przygotowane do realizacji . Za 
każdym razem grozi nam niebezpieczeństwo rozmijania się z planem przez podejmowanie celów i 
zadań życzeniowo, a nie realistycznie oraz - w efekcie - niedoceniania roli i wagi ukrytych 
programów. Planując , należy więc odrzucić piękne ale utopijne wizje i skoncentrować się na tym co 
realne. Należy  formułować cele i zadania optymalne z punktu widzenia    uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych szkoły. Winny one być autentyczne , wyrastające z tradycji szkoły , 
dostosowane do potrzeb i możliwości nauczycieli i uczniów.

1



Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły... Wrocław, 07-02-12

Model myślenia pedagogicznego.

Nasz model zakłada łączenie wysokich wymagań intelektualnych i moralnych. Winny one być 
tak  stawiane, aby stymulowały do samodzielnej twórczej pracy. W naszym myśleniu powinniśmy 
kierować się z pedagogiką akceptacji ucznia, jego potrzeb i jego indywidualności . 

Naszym celem jest więc szkoła i nauczyciel zbliżający się do modelu:

Wymagający  --  Życzliwy -- Stymulujący -- Twórczy

Uwagi dodatkowe.

• W całym procesie wychowawczym  uznajemy za równie ważne nastawienie na wynik jak i 
nastawienie na proces.

• Na ile to możliwe podejmujemy realizację hasła „uczenie życia przez życie”.  Stawianie uczniów 
w autentycznych sytuacjach , ograniczanie werbalizmu i moralizowania na rzecz organizowania 
autentycznych przeżyć

Tak określony model stanowi drogowskaz  - poszczególne kroki to cele i zadania.

Cele wychowawcze

1. Tworzenie środowiska, w którym obowiązują  jasne, jednoznaczne, akceptowane przez 
większość reguły.

Jasność reguł jest podstawą  poczucia bezpieczeństwa  w każdej społeczności . Obowiązujące 
reguły i zasady muszą być znane , akceptowane . Muszą istnieć procedury stojące na straży 
respektowania  reguł przez wszystkich członków społeczności . Szkoła jako instytucja formalna 
posiada z natury wiele zasad sztywnych , narzuconych , niezmienialnych  .Tym bardziej szukając pól 
autonomii nauczycieli i uczniów należy jednoznacznie określić na każdym poziomie  co jest 
bezwzględnie nakazane i zakazane, jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód.

2. Samorządność młodzieży.

Planujemy kontynuowanie wypracowanych i sprawdzonych w praktyce form działania z 
nastawieniem na ciągły dialog , budowanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności wśród naszych 
wychowanków.

3. Dbałość o wypracowane tradycje szkoły, tworzenie nowych . Budowanie poczucia 
przynależności , więzi z grupą i szkołą. 
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4. Budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji. Stymulowanie do 
współpracy, dawanie prawa do błędu, wskazywanie dróg poprawy.

5. Wyposażanie wychowanków w sprawności i kompetencje niezbędne w dorosłym życiu, takie jak:

• inteligencja emocjonalna --  kompetencje ułatwiające relacje z innymi

• adekwatna samoocena

• postawy tolerancji -- otwartość na szeroko rozumianą inność

• odpowiedzialność za siebie , innych , własne decyzje.

6. Stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych – patologie , uzależnienia , 
konflikty. 

Zadania

Zadania rozumiane są jako sposoby realizacji celów . Wszystkie cele i zadania mają nas 
zbliżać do określonego wyżej modelu . Należy je postrzegać łącznie.

Szczegółowa specyfikacja i opis zadań służących realizacji wyżej określonych celów może 
ulegać zmianom w trakcie kolejnych lat pracy szkoły. Zmiany te muszą być zgodne i wynikać z 
ewolucji samej szkoły (uwarunkowania wewnętrzne, np. rozwój rady pedagogicznej, specyfika 
naboru itp.) jak i przekształceń samego społeczeństwa i środowiska lokalnego szkoły. Zadania 
powinny być rozwijane i ujmowane w planie pracy rocznej szkoły. 

Oto grupa zagadnień, które powinny, naszym zdaniem, być stale obecne i modyfikowane w 
planie wychowawczym szkoły: 

1. Praca z klasami pierwszymi.

2. Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach –klasowym , ogólnoszkolnym.

3. Realizowanie ( przez różne podmioty we wzajemnej współpracy)  corocznych , tradycyjnych dla 
LO III działań ,które mają różnorodne walory wychowawcze  -- integrujące , tworzące poczucie 
wspólnoty i sprawstwa , wychowujące do współpracy przez współpracę.

4. Wspieranie inicjatyw prasy i innych szkolnych mediów.

5. Stałe diagnozowanie problemów i trudności  --ścisła współpraca   wszystkich podmiotów ze 
sobą , rodziną ucznia , specjalistami spoza szkoły . Wczesne reagowanie—wyczulenie na zmiany 
zachowania , monitorowanie wagarów i szeroko rozumiana profilaktyka.
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6. Współpraca z domem ucznia; dążenie do modelu  „szkoła i rodzice dla dobra dziecka”, 
przełamywanie lęku rodziców  przed nauczycielem i szkołą.  

7. Racjonalne wykorzystywanie godzin do dyspozycji wychowawcy.

II. NAUCZANIE /DYDAKTYKA/

Przykłady państw o wyższym poziomie cywilizacyjnym niż Polska wskazują na konieczność 
modyfikacji stylu i treści nauczania. Szkoła powinna odchodzić od zasady przekazywania wiedzy 
jako zbioru niepowiązanych i nieużytecznych  informacji. Powinna raczej uczyć zasad dostępu, 
selekcji oraz przetwarzania informacji w zależności od postawionego zadania /problemu/. Szkoła 
powinna więc przygotowywać młodzież do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa - społeczeństwa 
poinformowanego. W tej sytuacji ogromnego znaczenia nabierają umiejętności interpersonalne oraz 
znajomość współczesnych narzędzi komunikowania się ludzi (Internet, technologie informacyjne) jak 
również zdolność gromadzenia i szybki dostęp do informacji - praca z bazami danych, przetwarzanie 
informacji. Z klasycznych dyscyplin podstawowe znaczenie zachowuje matematyka jako najbardziej 
uniwersalne narzędzie dedukcji oraz formalny język wyrażania praw przyrody. Konieczna jest 
biegłość w posługiwaniu się co najmniej jednym językiem zachodnioeuropejskim.

Szkoła powinna pozostać przy swoim pierwotnym matematyczno-fizycznym 
sprofilowaniu. Ważne miejsce zajmuje rozwijanie działalności innowacyjnej. Oznacza to dalsze 
prowadzenie klas matematyczno – fizycznych oraz dotychczasowych profili innowacyjnych: 
matematycznego (klasa uniwersytecka), matematyczno – informatycznego i architektonicznego.

Deklarując określone ukierunkowanie powinniśmy jednak kłaść dalej duży nacisk na ogólny 
charakter kształcenia,  umożliwiający  uczniom dokonywanie wyboru  kierunku swego rozwoju w 
optymalnym momencie. 

Oznacza to:

a/ niezbyt duże zróżnicowanie programowe nauczania w obrębie pierwszego poziomu  /klasa 
I - faza ogólna, uczniowie mogą korygować wybór przedmiotów rozszerzonych zgodnie z 
aktualnymi zainteresowaniami. Obowiązuje zasada „tranzytywności” – uczniowie mogą swobodnie 
„przepływać” pomiędzy profilami.

b/ wyraźnie ukierunkowanie nauczania w ramach zajęć z przedmiotów rozszerzonych w klasach 
wyższych, następuje ”nabór  wewnętrzny”- uczniowie dokonują wyboóru własnej, indywidualnej 
ścieżki rozwoju z zachowaniem możliwości zmiany wyboru do końca klasy II.  

LO III powinno zachować dotychczasowy,  nowoczesny system kształcenia językowego. 
W tym celu należy
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a/ kontynuować międzyklasowy system organizacji zajęć,

b/ kontynuować tradycję testów kwalifikacyjnych do grup językowych,

c/ kontynuować edukację przedmaturalną w ramach międzyklasowych grup językowych.

Szkoła powinna skupić swój główny wysiłek na podnoszeniu poziomu dydaktyki. Jest to 
jej podstawowe zadanie. W tym celu należy:

a) rozwijać dotychczasowy system pozwalający zobiektywizować ocenę pracy nauczycieli 
(ankieta „Nauczyciel w oczach ucznia”),

b) rozwijać system doskonalenia wewnątrzszkolnego, np. wprowadzić w szerszym zakresie 
lekcje otwarte – stwarzające możliwości obserwacji własnych zajęć przez  nauczycieli danego 
przedmiotu (doskonalenie w ramach Zespołu Przedmiotowego)

c) kontynuować pracę nad wewnętrznym systemem pomiaru osiągnięć uczniów 
(wielostopniowe sprawdziany porównawcze: np. matury próbne, „mała matura”, klasówki 
skorelowane itp.)

d) aktywnie współpracować z Okręgową Komisją Egzaminacyjną przy testowaniu, 
standaryzacji i ewaluacji zadań i pytań matury państwowej (implementacja standardów 
egzaminacyjnych)

e) doskonalić kryteria oceny i umiejętność zespołowego oceniania zgodnie z tymi kryteriami

f) doskonalić system nadzoru pedagogicznego ze szczególnym naciskiem na hospitację i 
formy pokrewne wspomagające pracę nauczyciela z uczniem.

Rozwój dydaktyki i podnoszenie poziomu nauczania to nadrzędne cele wszelkich zmian 
organizacyjnych, polityki kadrowej, metodologii pracy z Radą Pedagogiczną. Najważniejsze moje 
zamierzenia w tym zakresie to:

• Różnicowanie wynagrodzeń nauczycieli w zależności od jakości pracy pedagogicznej 
oraz od zakresu odpowiedzialności związanej z przyjmowaniem dodatkowych zadań 
(opieka nad młodym nauczycielem, nad Samorządem, przewodniczenie Zespołowi 
Przedmiotowemu, szkolna poligrafia itp.)

• Konsekwentne rozwijanie Statutu szkoły oraz wszystkich uregulowań organizacyjnych 
zawartych w szkolnych dokumentach okołostatutowych

• Szeroka współpraca z podstawowymi podmiotami społeczności szkolnej: Radą 
Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim i Samorządem Uczniowskim .na gruncie zasad 
statutowych
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• Współpraca, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, ze środowiskiem edukacyjnym 
szkoły, a zwłaszcza z Politechnika Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławski

• Systematyczna troska o rozwój bazy materialnej szkoły oraz wzbogacanie wyposażenia 
szkoły, szczególnie wyposażenia dydaktycznego.

III. GŁÓWNE KIERUNKI EDUKACYJNE

Na szczególną uwagę zasługuje troska o zachowanie dotychczasowych osiągnięć 
edukacyjnych szkoły. Dotyczy to zarówno nauczania dyscyplinarnego (według tradycyjnego 
podziału przedmiotowego) jak i podejścia holistycznego (ponadprzedmiotowego, związanego raczej 
z kształtowaniem samego ucznia  niż zakresu wiedzy szczegółowej). Wyróżnić chciałbym tu 
następujące obszary:

1. Edukacja olimpijska (olimpiady i konkursy przedmiotowe), konkursy artystyczne.

2. Edukacja sportowa w tym program „Sport dla wszystkich”, działania w ramach 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Znicz”, szkolenia Młodzieżowych Organizatorów i 
Młodzieżowych Sędziów Sportowych, obozy sportowe, rywalizacja międzyklasowa i 
szeroki udział w zajęciach rekreacyjnych

3. Edukacja kulturowa ze szczególnym uwzględnieniem 

• edukacji teatralnej i teatrologicznej (klasa innowacyjna o profilu 
humanistyczno-teatralnym, działalność w ramch formuły „Młodzież poznaje 
teatr”, teatr szkolny „Scena 37”, lekcje artystyczne), 

• edukacji plastycznej (pion klas architektonicznych, plenery, wystawy, 
dekoracje wnętrz, wystrój klas lekcyjnych)

• edukacji literackiej (Klub Młodych Poetów, prasa uczniowska, wystawy 
tematyczne, audycje radiowęzłowe)

• edukacji kulturalnej na lekcjach jezyka polskiego i WOS-u

• różnorodnych form tworzenia i odbioru kultury młodzieżowej („Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Licealisty „Wybryk”, działalność szkolnych zespołów 
muzycznych)

4. Edukacja regionalna – definiowanie tożsamości osoby ludzkiej w kontekście rodziny, 
społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej i globalnej.

5. Działalność samorządowa (doroczny obóz samorządowy, organizacja „dni specjalnych” 
jak np. powitanie wiosny, organizacja wycieczek klasowych, uroczystości szkolnych, 
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akcji charytatywnych, działania na rzecz środowiska, „drzwi otwarte”, Tared, akcje 
informacyjne w gimnazjach) 

6. Edukacja obywatelska (lekcje WOS, tworzenie prawa szkolnego, prawybory, 
demokracja wewnątrzszkolna)

7. Edukacja europejska: Szkolny Klub Europejski, współpraca z zagranicą w tym program 
”Sokrates – Comenius”, kontynuowanie licznych programów wymiany, inicjowanie 
nowych.

IV. ZAKOŃCZENIE: KIEROWANIE ZMIANĄ W SZKOLE O DUŻEJ TRADYCJI

Głównym wyzwaniem w kierowaniu Liceum Ogólnokształcącym Nr III we Wrocławiu jest – 
moim zdaniem - umiejętność godzenia najlepszych,  wieloletnich tradycji i  osiągnięć pedagogicznych 
tej szkoły z potrzebą zmiany wynikającej z dynamicznych przekształceń w otaczającej szkołę 
rzeczywistości ekonomicznej, ustrojowej, kulturowej i cywilizacyjnej. W obszarze oświaty dokonuje 
się stale, a obecnie szczególnie intensywnie w związku z reformą, istotne przewartościowanie  celów 
i środków kształcenia. Zmienia się język pedagogicznego komunikatu uczeń-nauczyciel, zmieniają 
się formy, narzędzia i treści wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi osobami. Podejście to 
sprawdza się w praktyce, co potwierdzili  Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w przedstawionym w 
styczniu 2004 roku „Raporcie z mierzenia jakości pracy szkoły”. Przeprowadzający pomiar zwrócili 
we wnioskach z Raportu  uwagę na następujące mocne strony naszego Liceum:

• 59 letnia tradycja funkcjonowania Liceum;
• Wdrożenie i realizacja innowacji pedagogicznych - klas: architektonicznej, teatralnej i  

uniwersyteckiej;
• Sport i wychowywanie młodzieży poprzez aktywność fizyczną;
• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
• Stałe  podnoszenie  kwalifikacji  przez  nauczycieli  i  próby  przekładania  zdobytych  

umiejętności na metody pracy z uczniem;
• Zróżnicowane diagnozowanie osiągnięć uczniów; 
• Dobre wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie dojrzałości i egzaminach wstępnych;
• Wiele,  stale  odnoszonych  sukcesów  przez  uczniów  w  olimpiadach  i  konkursach 

przedmiotowych;
• Organizacja zajęć pozalekcyjnych- efektywnie rozwijających uzdolnienia uczniów;
• Poprawa i dbałość o bazę szkoły;
• Dobra organizacja i dyscyplina pracy;
• Podjęcie w sferze wychowawczej działań profilaktycznych – zagrożenia i uzależnienia;
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• Podjęcie  wysiłku,  mającego na  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa uczniom na terenie  
szkoły;

• Bardzo dobrze oceniany klimat szkoły;
• Program wymiany ze szkołami partnerskimi i realizacja programu Comeniusa;
• Stworzenie  warunków  edukacyjnych,  umożliwiających   uczniom  utalentowanym 

osiągnięcie  sukcesu- program ITN.

W naszej  dalszej pracy dla Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu skupiamy się na 
zachowaniu i rozwinięciu tych  stron szkoły, które są jej atutem i stanowią o atrakcyjności tej 
placówki dla  jej klientów: najbardziej uzdolnionej i otwartej młodzieży gimnazjalnej Wrocławia i  ich 
rodziców. Wnioski  z raportu sugerują podejmowanie dalszy wysiłków w celu ciągłego 
dostosowywania tradycji szkoły do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Tę równowagę 
chcielibyśmy jako szkoła w przyszłości zachować. Wysoka pozycja szkoły w odbiorze społecznym, 
bardzo duże zainteresowanie ze strony absolwentów gimnazjów wydają  się potwierdzać słuszność i 
skuteczność obranej przez szkołę strategii.  Jak już mowa była we wstępie do niniejszego 
opracowania istotą  strategii edukacyjnej pozostaje wychowawczy klimat szkoły. Klimat ten jest – 
jak zauważa cytowany Raport z mierzenia - wysoko oceniany przez uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Rada Pedagogiczna i dyrekcja Liceum czują się  najbardziej odpowiedzialni za ten właśnie aspekt 
funkcjonowania szkoły. Uważamy go bowiem za fundamentalny i decydujący dla wszystkich innych 
działań. Trzy najważniejsze czynniki, które składają się na „klimat szkoły” to naszym zdaniem:

 wartości etyczne (moralne) realizowane w życiu szkoły, 
 wartości osobowe uczniów w tym ich jakość uczenia się oraz 
 wartości osobowe nauczycieli w tym ich kompetencje nauczające (dydaktyczne). 

Tej  koncepcji szkoły powinniśmy pozostać  wierni.  Realizować  ja  powinniśmy wspólnie z 
naszymi uczniami – wychowankami i ich rodzicami.

………………………….
Michał Głowacki
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