
Nasza szkoła jest katolicka 

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, w swoim nauczaniu  

i wychowaniu opiera się na chrześcijańskiej wizji świata i człowieka  

oraz na wartościach ewangelicznych. Poprzez swoją działalność uczestniczy  

we wspólnocie Kościoła, który nauczając i wychowując, prowadzi ludzi do zbawienia. 

Katolickość szkoły jest potwierdzona dekretem Biskupa miejsca. 

Program wychowawczy szkoły odwołuje się do nauczania Kościoła, który w Deklaracji  

o wychowaniu chrześcijańskim (Gravissimum educationis) tak definiuje, czym jest 

wychowanie: Prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku 

jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest 

członkiem, i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział. Zaś Jan Paweł II  

w Liście do rodzin tak pisze: Wychowanie jest więc przede wszystkim obdarzaniem się 

człowieczeństwem i to obdarzaniem dwustronnym. 

 

2. Dla uczestników szkolnej społeczności nauczycieli, rodziców i uczniów wynikają  

z katolickości szkoły następujące zadania i obowiązki: 

 

Uczniowie 

Szkoła kształci dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką 

Kościoła i najlepszymi tradycjami patriotycznymi. Stara się wychowywać ludzi, którzy  

w codziennej praktyce, w życiu osobistym i społecznym, realizują wskazania Ewangelii. 

Celem szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów i przygotowanie ich  

do samodzielnego i dojrzałego życia oraz godnego i twórczego udziału w życiu 

współczesnego świata i Kościoła. 

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida: 

 codziennie uczestniczą w modlitwie przed lekcjami; 

 biorą udział w praktykach religijnych organizowanych przez szkołę (Msze święte, 

rekolekcje, różaniec, pielgrzymki); 

 obowiązkowo uczestniczą w lekcjach religii; 

 uczestniczą w realizacji programu religijnego podczas wycieczek i „zielonych szkół”; 

 poznają życie i nauczanie Jana Pawła II; 

 poznają życie i przesłanie patrona swojej szkoły. 

 

Nauczyciele 

Szkoła oczekuje, że pracujący w niej nauczyciele będą dla swoich wychowanków 

prawdziwymi mistrzami nauki i wiary. Nauczyciele powinni pamiętać, jak poucza Sobór 

Watykański II, …że to od nich jak najbardziej zależy, aby szkoła katolicka mogła 

urzeczywistniać swoje zamierzenia i przedsięwzięcia. Niechże się przygotowują ze szczególną 

troską, aby posiadali wiedzę świecką, jak i religijną, by mieli opanowaną sztukę wychowania, 

odpowiadającą zdobyczom bieżącej doby. (DWCH 8) Z coraz bardziej dojrzałego rozumienia 

Ewangelii wynika zatem, że każdy chrześcijanin, a w tym przypadku nauczyciel  



w szczególności, powinien dawać świadectwo prawdzie, co jest związane z ciągłym, 

świadomym kształtowaniem własnego życia wewnętrznego. 

Dlatego szkoła zobowiązuje nauczycieli do: 

 życia wiarą, która objawia miłość i promieniuje dobrem; 

 pielęgnowania życia wewnętrznego; 

 rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych; 

 prezentowania wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych i ich doskonalenia; 

 twórczego rozwijania osobowości swoich wychowanków poprzez nawiązanie z nimi 

bliskiego i przyjacielskiego kontaktu oraz stawiania wymagań proporcjonalnie  

do możliwości ucznia; 

 udziału w dniach skupienia, rekolekcjach formacyjnych w każdym roku szkolnym; 

 

Rodzice 

Szkoła wspierając rodziców w wychowaniu dzieci, oczekuje od nich akceptacji 

programu wychowawczego opartego na wartościach katolickich oraz współpracy w jego 

realizacji. Proponuje także udział w formacji duchowej prowadzonej przez szkołę i zachęca  

do angażowania się w życie Kościoła.  

 

Prefekt szkoły: 

 celebruje szkolne Msze święte (w święta kościelne wg kalendarza liturgicznego, 

uroczystości szkolne); 

 prowadzi pracę formacyjną z nauczycielami, rodzicami i uczniami; 

 pełni dyżur duszpasterski dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 uczestniczy w radach pedagogicznych; 

 organizuje rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla nauczycieli i uczniów; 

 organizuje, prowadzi i uczestniczy w wyjazdach o charakterze formacyjnym 

(pielgrzymki, dni skupienia); 

 przygotowuje uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach religijnych; 

 prowadzi wraz z uczniami audycje radiowe na antenie Katolickiego Radia Podlasie; 

 opiekuje się służbą liturgiczną i scholą szkolną; 

 współpracuje z parafią prowadząc grupy formacyjne z jednoczesnym 

zaangażowaniem w nie uczniów; 

 współpracuje ze szkołami katolickimi w kraju i za granicą. 

 

  

 


