
Profil absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w ZS Tyczynie 

 

Poprzez realizację Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, zajęć 

edukacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i innowacyjnych w ramach edukacji 

ogólnopolicyjnej w szkole zmierza do osiągnięcia sylwetki absolwenta o postawie 

prospołecznej, otwartego na wszelkie zmiany i nowości rysujące się na różnych 

płaszczyznach życia, a tym samym ukierunkowanego na autoedukację, rozwój 

i samodoskonalenie. 

 

Uczeń i absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tyczynie: 

 Potrafi wykorzystać nabyte podczas edukacji  wiadomości w sposób praktyczny. 

Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych. 

 Potrafi myśleć twórczo i perspektywicznie. 

 Potrafi pracować samodzielnie i zespole. Umie realizować stawiane przed nim 

zadania oraz kreatywnie rozwiązywać problemy poprzez wykorzystanie znanych 

mu strategii ich rozwiązania. 

 Potrafi skutecznie porozumiewać się. Umie planować i organizować swoją pracę. 

 Potrafi się uczyć i doskonalić. Umie planować i organizować swoją pracę. Jest 

odpowiedzialny za własny rozwój. Charakteryzuje się ciekawością poznawczą.  

 Potrafi wszechstronnie wykorzystać warunki stworzone dla potrzeb jego 

rozwoju: bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań; umie 

wykorzystać pomoc nauczycielską i koleżeńską; ma świadomość istnienia 

instytucji pomagających uczniom; posiada nawyk umiejętnego korzystania  

z oferty kulturalnej. 

 Zna różne kompendia wiedzy. Korzysta ze źródeł multimedialnych massmediów. 

Umie posługiwać się komputerem jako narzędziem pracy. 

 Porozumiewa się w językach obcych Dostosowuje treść i formę wypowiedzi do 

osoby odbiorcy. Umie posługiwać się różnymi technikami komunikowania się. 

 Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie szkoły, ma poczucie jej współtworzenia. 

Potrafi budować tradycje i tworzyć tożsamość szkoły jako „małej ojczyzny”. Jest 

chętny do podejmowania działań na rzecz swego otoczenia. 



 Promuje własne zdrowie, jest sprawny fizycznie, dba o higienę i czystość 

osobistą. 

 Jest dobrym ekologiem świadomym zagrożeń środowiska naturalnego, chętnym 

do działań na jego korzyść. 

 Rozumie zasady demokracji. Jest przygotowany do życia w wolnym 

społeczeństwie demokratycznym w poczuciu przynależności do tradycji 

europejskiej. 

 Posiada system własnych przekonań opartych na gruncie tradycji 

humanistycznej. 

 Jest krytyczny i rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia i dostosować swoje 

zachowanie wobec nich. 

 Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem i szacunkiem traktuje ludzi w jakiś sposób 

wyróżniających się ze społeczności. 

 Jest człowiekiem wolnym, dążącym do prawdy, zdolnym do wykonywania 

właściwych wyborów. 

  Jest wiarygodny. 

 Jest wytrwały i przedsiębiorczy. 

 Posiada określony system wartości i cechuje go poczucie własnej wartości. 

 Samodzielnie podejmuje inicjatywy w różnych dziedzinach życia. 

 Posiada kulturę osobistą ukazywaną poprzez przyjmowanie właściwych, 

pożądanych  w społeczeństwie postaw społecznych, obywatelskich, 

personalnych, poszanowania tradycji swojego i innych narodów.  

 

 


