
 

 

 

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE 

 

My - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice tworzący społeczność szkolną I LO im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie - w poniższej koncepcji pracy odpowiedzieliśmy 

na pytania:  

 W jakiej szkole chcemy pracować, uczyć się, wychowywać?  

 Jakie wartości wyznaczają kierunek drogi, którą podążamy? 

 Jakie cele sobie stawiamy? 

 Jaka ma być nasza szkoła? 

 

W wypracowaniu poniższej koncepcji brali udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Oto 

syntetyczne ujęcie naszej idei szkoły: 

 

 

 

KRASINIAK SZKOŁĄ WYCHOWUJĄCĄ DO WARTOŚCI 

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego jest szkołą, której celem jest 

wszechstronny rozwój osobowości ucznia w atmosferze przyjaźni, wzajemnej 

życzliwości i bezpieczeństwa. 

 Opieramy swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość, 

tolerancja, odpowiedzialność, rzetelność, sprawiedliwość i wolność. Uważamy je za 

fundament naszej zbiorowej tożsamości. Nauczyciele szkoły rozwijają w uczniach 

wrażliwość społeczną, szacunek wobec ogólnie przyjętych norm i zasad oraz lojalność 

i wytrwałość w dążeniu do celu. Uczymy i uczymy się stawiać sobie ambitne zadania 

oraz wspierać się wzajemnie w dążeniu do ich realizacji. Chcemy być szkołą 

wymagającą, ale przyjazną.  

 

  



 

 

 

KRASINIAK NOWOCZESNĄ SZKOŁĄ Z TRADYCJAMI 

  

 W pracy wychowawczej szkoła realizuje ideał, zgodnie z którym uczeń 

opuszczający naszą placówkę to człowiek uczciwy, wiarygodny, godny zaufania, 

umiejący współpracować i żyć z innymi i dla innych oraz odnajdujący się we 

współczesnym świecie. Nowoczesność rozumiana jako sprawne operowanie aktualną 

wiedzą oraz dostępnymi narzędziami nie przesłania nam szacunku dla tradycji i 

świadomości własnych korzeni. Uczymy gotowości do zmian przy zachowaniu ciągłości. 

Pielęgnujemy integralną wieź społeczności szkolnej z Ojczyzną – tą wielką i tą małą. 

  

 

Uznaliśmy, że nasza koncepcja pracy I LO w Ciechanowie da się ująć w 5 pojęć 

będących rozwinięciem pierwszych liter potocznej nazwy naszej szkoły: 

 

K – KOLEŻEŃSKOŚĆ 

R – ROZWÓJ 

A – AMBICJA 

C – CIECHANÓW 

H – HISTORIA 

 

„Nowoczesna szkoła - z tradycjami!” to motto naszej szkoły, patronujące wszystkim 

podejmowanym przez nas przedsięwzięciom. 


