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§1 
WIZJA SZKOŁY 

 
VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia. Szkoła 
umożliwia rozwój intelektualny i psychofizyczny młodego człowieka w warunkach wzajemnego 
dialogu, szacunku, tolerancji i uczciwości. Jej wszelkie działania obliczone są na realizację misji 
liceum zawierającej się w słowach: „Dlatego dwie uszy, jeden język dano, iżby mniej mówiono,         
a więcej słuchano”.  
Niezbędnym składnikiem przyjętego przez szkołę systemu wychowawczego jest stała dialogowa 
komunikacja między uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją. Wymiana opinii, przekazywanie 
sugestii, uwzględnianie różnorodnych uwarunkowań funkcjonowania szkoły są konieczne               
do podejmowania współpracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku. 
 Wartościami, które szkoła będzie promować i których kształtowanie będzie podstawą 
oddziaływań wychowawczych, są:  

 patriotyzm,  

 zaangażowanie,  

 zaufanie,  

 szczerość,  

 systematyczność,  

 szacunek ,  

 uczciwość. 
 

§2 
MISJA SZKOŁY 

 
Celem szkoły jest dążenie do tego, aby uczeń był wartościowym człowiekiem posiadającym 
rzetelną wiedzę, przygotowanym do odpowiedzialnego i mądrego dorosłego życia.  
Należy dążyć do tego, aby uczeń:  

 właściwie rozeznawał swoje mocne strony,  

 wytrwale pracował nad rozwijaniem własnych zdolności,  

 umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji,  

  w twórczy sposób podchodził do rozwiązywania problemów,  

 nawiązywał pozytywne relacje z innymi,  

 był dumny z narodowego i kulturowego dziedzictwa.  
 
Nauczyciel pracujący w szkole to osoba:  

 rzetelnie wykształcona,  

 realizująca się w pracy z uczniami,  

 twórcza i kreatywna,  

 mająca dobry kontakt ze współpracownikami, uczniami i ich rodzicami,  

 wykorzystująca w swojej pracy technologię informacyjną.  
 
Rolę rodziców uznaje się za wiodącą. Swoim zaangażowaniem w opiekę nad dzieckiem wzmacniają 
funkcje pełnione przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, czyniąc wszystkich 
wychowawcami.  
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§3 
SYLWETKA ABSOLWENTA 

 
Punktem wyjścia przy podejmowaniu rozmaitych oddziaływań wychowawczych jest opis 
świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta VII Liceum Ogólnokształcącego.  
SYLWETKA ABSOLWENTA  
Absolwent VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powinien:  

 posiadać poczucie własnej wartości oraz pozytywne nastawienie do innych,  

 być aktywnym i samodzielnym,  

 umieć porozumiewać się i współdziałać w grupie,  

 otaczać opieką i akceptować opiekę ze strony innych,  

 zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami,  

 umieć przyznać się do błędu i nie powtarzać go,  

 dotrzymywać danego słowa i być punktualnym,  

 dbać o wygląd, higienę osobistą i zdrowie,  

 unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami,  

 być ciekawym świata i poszukiwać nowych rozwiązań,  

 umieć przedstawić na forum publicznym swoje racje, popierając je argumentami,  

 przestrzegać zasad kultury dyskusji,  

  doceniać znaczenie zaufania w kontaktach międzyludzkich i starać się na nie zasłużyć,  

 być taktownym i kulturalnym,  

 ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji     
i odmienności,  

 słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań na drodze negocjacji,  

 rozwijać umiejętność obserwacji, koncentracji i zdolności kojarzenia,  

 precyzyjnie formułować myśli, logicznie wnioskować,  

 rozwijać zainteresowania i zdolności,  

 cechować się wrażliwością estetyczną na piękno,  

 posiadać umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,  

 wykazywać właściwą postawę patriotyczną, poczucie przynależności do społeczności  
             lokalnej i regionalnej, narodu i społeczności europejskiej,  

 okazywać szacunek dla godła i hymnu państwowego właściwym zachowaniem podczas  
            uroczystości szkolnych i państwowych.  
 
Źródło informacji:  

 Statut szkoły, 

  Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły 


