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Koncepcja pracy 
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku 

 

Historia szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku jest szkołą z tradycjami 
sięgającymi początków XX wieku. Z inicjatywy Tomiły Składkowskiej 12 września 1912 
roku rozpoczęła działalność Żeńska Szkoła Handlowa, przekształcona później w sześcioletnie 
Gimnazjum Żeńskie. 

W dniu 3 września 1917 roku nastąpiło nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki 
oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi. Na frontonie szkoły 
umieszczono hasło "Viribus Unitis" – Wspólnymi Siłami. Takie było hasło i takie były 
założenia twórców tej szkoły.  

Dnia 27 sierpnia 1916 roku Zarząd Towarzystwa Szkolnego podjął decyzję o 
utworzeniu Gimnazjum Męskiego. Koncesję na prowadzenie 8-klasowego gimnazjum 
filologicznego Towarzystwo Szkolne otrzymało po decyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświaty Publicznej (29 czerwca 1918 roku).  

W dniu 7 maja 1924 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego zezwoliło 
Zarządowi Towarzystwa Szkolnego na przejęcie od Sejmiku Powiatowego Gimnazjum 
Męskiego oraz Gimnazjum Żeńskiego, utrzymywanego dotychczas przez Magistrat miasta 
Turku. Zaleciło także, połączenie tych dwóch szkół pod jednym kierownictwem. Od 1 lipca 
1924 roku szkoła nosi nazwę Gimnazjum Koedukacyjnego.  

W roku 1936 dzięki staraniom dyrektora Mariana Cieplaka rozpoczęto budowę 
nowego gmachu liceum. Budowę trwającą dwa lata prowadził jego następca Kazimierz 
Skowroński. W dniu 4 września 1938 r. nowy budynek szkolny został oddany do użytku. 
Wtedy też szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowe Gimnazjum i 
Liceum im. Tadeusza Kościuszki. 

W październiku 1939 roku gmach zajmują władze okupacyjne. Prowadzą w nim swoją 
szkołę: Hitlerjugend Oberschule. Nazwę szkoły wykuli na odwrocie marmurowej tablicy 
zdjętej ze ściany auli szkolnej noszącej imię Tomiły z Kozłowskich – Składkowskiej. 

Po wkroczeniu do miasta oddziałów Armii Czerwonej (21 stycznia 1945 roku) – 
młodzież i pozostali przy życiu profesorowie przystępują do porządkowania szkoły. W 
czerwcu roku 1946 mury szkoły opuszcza pierwszy powojenny rocznik maturzystów. Komitet 
Rodzicielski przyjmuje na siebie trudne zadanie zgromadzenia funduszy na wykończenie 
pozostawionego przez okupantów w stanie surowym budynku i urządzenie w nim internatu. 
W roku 1963 został oddany do użytku nowy internat na 180 miejsc noclegowych wraz ze 
stołówką. Internat - obecnie znajduje się Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda 
Lutosławskiego (II piętro) i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (część I piętra). Resztę 
obiektu użytkuje I LO – mieści się tam sala komputerowa, pracownia języka niemieckiego, 
pracownia matematyczna i izby lekcyjne. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą 
Rodziców, zakładami pracy, prywatnymi przedsiębiorcami oraz różnymi organizacjami 
wspierającymi działalność szkoły. Nawiązane kontakty zagraniczne owocują wieloma 
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korzyściami, w tym także finansowaniem wspólnych projektów. Ze środków 
pozabudżetowych zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, komputery do dwóch pracowni 
informatycznych. Wdrożono system komputerowy w bibliotece szkolnej oraz w księgowości i 
sekretariacie szkoły. Przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń szkoły. 
Najważniejszym zrealizowanym projektem był remont sali gimnastycznej i auli, 
sfinansowany przez wiele firm i organizacji.  

W powojennym półwieczu istnienia szkoły, Tadeusz Kościuszko był kolejno 
patronem: Państwowego Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących (od 1 stycznia 1980 roku) i obecnie od 1 września 2014 r. I 
Liceum Ogólnokształcącego.  

Misja szkoły 

 I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku jest jednym z najważniejszych 
ośrodków kultury i nauki dla środowiska lokalnego. Kształci młodzież, która reprezentuje 
miasto i powiat w wielu ośrodkach akademickich. Dlatego szkoła pełni misję nie do 
przecenienia: 

• Edukacja jest świadomym działaniem na rzecz budowania relacji i musi opierać się na 
więziach międzyludzkich, ponieważ pozwala wtedy zrozumieć rzeczywistość, 
motywuje, uczy samodzielnego myślenia i poczucia własnej wartości, 

• W naszej szkole buduje się relacje międzyludzkie  na najlepszych wartościach historii, 
tradycji i kultury, ucząc szacunku i tolerancji. 

• Każdy członek społeczności świadomie tworzy rzeczywistość szkoły i kształtuje 
sylwetkę absolwenta przygotowanego do udziału w szerokim życiu społecznym, 
posiadającego rzetelną wiedzę i wyposażonego w mądrość i prawy system wartości. 

• Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły są wzorcem moralnym i intelektualnym dla 
uczniów.  Młodzież otoczona jest wsparciem dorosłych, a dorośli otoczeni szacunkiem 
młodzieży. 

• W szkole kształtuje się poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. 
• Atmosfera spokoju,  rzetelnej pracy, wzajemnej życzliwości, dialogu i negocjacji jest 

gwarantem sukcesu pedagogicznego szkoły. 

Tylko od nas samych zależy jaka będzie nasza szkoła - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki  w Turku.             

Wizja szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku to miejsce,  w którym 
spotykają się interesy władz samorządowych, organu nadzorującego,  nauczycieli,  rodziców, 
pracowników i przede wszystkim uczniów.  Moim zamierzeniem jest podtrzymać ponad 
stuletnie tradycje jakości nauczania i wychowania i z tą jakością wejść w nowoczesność 
współczesnego świata. 

Dobra szkoła to taka, w której:  

• panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej i wzajemnym 
szacunku, życzliwości i współpracy; 

• dba się o tradycję szkoły, szacunek dla historii, kultury; 
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• buduje się w uczniach system wartości etycznych i postawy patriotyczne; 
• nauczyciele są kompetentni, cieszą się autorytetem i zaufaniem uczniów i 

rodziców, potrafią rozbudzić zainteresowania nauką i wspierają w trudnościach; 
• dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy i nauki, sprawnie organizuje 

funkcjonowanie szkoły i wspiera pracowników, dba o przyjazny klimat relacji 
międzyludzkich; 

• młodzież ma zapewnioną atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz najlepszą  opiekę 
pedagogiczną,  psychologiczną i  zdrowotną; 

• dyrektor i wszystkie podmioty szkoły utożsamiają się z jej wizją.  

Kierunki rozwoju szkoły 

Podnoszenie efektów pracy dydaktycznej. 

1. Wykorzystywanie wyników testów gimnazjalnych w planowaniu pracy z uczniem. 
2. Stałe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (wewnętrzne badania wyników) 

i ich analizowanie przez zespoły klasowe. 
3. Bieżące analizy ilościowe i jakościowe wyników próbnych i właściwych egzaminów 

maturalnych organizowanych przez OKE, CKE, wydawnictwa i szkołę oraz analiza 
wyników rankingu szkół ponadgimnazjalnych Perspektyw i Rzeczypospolitej. 

4. Wykorzystanie wniosków z diagnoz oraz analiz wyników egzaminu maturalnego 
przez wszystkich nauczycieli w celu podniesienia wyników kształcenia. 

5. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. 
prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym). 

6. Indywidualizację procesu uczenia w odniesieniu do każdego ucznia z wykorzystaniem 
diagnoz i opinii uczniów dotyczących pracy na lekcjach. 

7. Kształtowanie u uczniów umiejętności aktywnego uczenia się oraz wspieranie ich w 
trudnych sytuacjach. 

8. Wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz organizowanie zajęć rozwijających 
zainteresowania, dydaktyczno – wychowawczych i specjalistycznych  dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej z uwzględnieniem opinii, orzeczeń ppp oraz potrzeb zgłaszanych przez 
uczniów. 

9. Ustawiczne diagnozowanie procesu edukacyjno - wychowawczego, monitoring i 
ewaluację działań dydaktycznych nauczyciela. 

10. Monitorowanie podstawy programowej, analizę programów i planów dydaktycznych, 
metod prowadzenia zajęć, a także przedmiotowego systemu oceniania. 

11. Współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 
12. Motywowanie nauczycieli do ciągłego doskonalenia zawodowego. 
13. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli. 
14. Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddział, wykorzystywanie 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wprowadzanie metod aktywizujących, 
innowacji i projektów edukacyjnych oraz dużej kreatywności w codziennym 
działaniu. 

15. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. 
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Działania wychowawczo – opiekuńcze. 

1. Przygotowanie ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa, biorącego 
świadomy i czynny udział w planowaniu swojego rozwoju, a także w życiu 
społecznym. 

2. Współpraca z rodzicami poprzez pełne świadome współdziałanie. 
3. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi i pozarządowymi. 
4. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą działalność szkoły; 
5. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami 

(dbałość o przestrzeganie statutu szkoły) oraz pracownikami administracji – wspólna 
organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje 
świąteczne, wycieczki, ogniska, studniówka, apele oraz kultywowanie tradycji 
szkolnej. 

6. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznym - umożliwianie uczniom 
kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum. Propagowanie 
działalności społecznej i charytatywnej. 

7. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania 
zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb. 

8. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i powiatowych. 
9. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez: 

− diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń 
występujących na terenie szkoły oraz określanie potrzeb rodziców i uczniów.  

− planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,  
− przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,  
− zorganizowanie dyżurów nauczycieli na korytarzach szkolnych i na zewnątrz 

budynku szkoły, 
− monitoring szkoły, 
− kontrola apteczek znajdujących się na terenie szkoły. 

10. Realizowanie kryteriów certyfikatu „Wiarygodna szkoła” i „Bezpieczna szkoła”.  
11. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. 
12. Organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli. 
13. Umożliwienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów: 

− funkcjonowanie zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SPE),  
− utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu 

rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów oraz Komendą Policji, 
− organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem i pedagogiem szkolnym dla 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 
14. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich 

skuteczności i ewentualna modyfikacja. 
15. Prowadzenie profilaktyki uzależnień. 
16. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. 

dietetyk szkolny). 
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Promocja szkoły. 

1. Prezentacja osiągnięć szkoły i jej uczniów w środowisku lokalnym. 
2. Działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej. 
3. Udział uczniów w wyjazdach promujących szkołę. 
4. Przygotowywanie są informatorów dotyczących oferty szkoły i zamieszczanie  

ogłoszeń w prasie. 
5. Umieszczanie na stronie internetowej informacji o sukcesach i działaniach szkoły, 

ofercie szkoły. 
6. Organizowanie Dni Otwartych w szkole. 
7. Współpracę z absolwentami szkoły. 

Zarządzanie szkołą. 

1. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na 
rzecz wzajemnego rozwoju. 

2. Stwarzane są nauczycielom warunki do doskonalenia zawodowego oraz  pracy 
indywidualnej i zespołowej. 

3. Dyrektor ocenia i opiniuje pracę nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. W oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego podejmowane są 

działania mające na celu rozwój szkoły wzbogacenie wyposażenia szkoły w celu 
spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. 

5. W szkole w miarę możliwości  wprowadzane są nowatorskie działania i innowacje. 
6. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w realizacji celów szkoły. 
7. Działalność szkoły oparta jest na obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz 

wewnątrzszkolnego. 

 

 

 


