
INFORMACJA O VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZIELONEJ GÓRZE  
 

1. WARUNKI PRZYJĘCIA: 

− Nauka w klasie terapeutycznej jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rodzice 

niepełnoletniego ucznia muszą wyrazić zgodę na objęcie dziecka tą formą pomocy. Wymagane jest 

również uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ucznia pomocą w 

tej formie. 

− Warunkiem przyjęcia do VI Liceum Ogólnokształcącego jest posiadanie aktualnej opinii z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem potrzeby objęcia nauką w klasie terapeutycznej. 

− Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się po zapoznaniu: z niezbędną dokumentacją, w tym z opinią 

ucznia i wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej 

z kandydatem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Zakwalifikowanie kandydata stanowi 

suwerenną decyzję Szkolnego Zespołu Rekrutacyjnego. 

− Ze względu na specyfikę szkoły, prosimy o załączenie do dokumentacji: informacji o tym, czy 

uczeń/uczennica korzysta z pomocy specjalistycznej. Należy złożyć aktualne zaświadczenie 

informujące o kontynuowaniu leczenia oraz otrzymaną diagnozę. 

− Niezbędnym elementem prawidłowego procesu terapeutycznego jest współpraca i stały kontakt w 

przypadku niepokojących sygnałów rodziców/opiekunów prawnych z: wychowawcą, gronem 

pedagogicznym, specjalistami szkolnymi. 
 

2. OGÓLNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY: 

− Klasy terapeutyczne są oddziałami maksymalnie 15-osobowymi.  
W szkole obowiązuje punktowy system oceniania. 

− Lekcje zaczynają się o godzinie 08:10. 
Wyjątki: lekcja religii/etyki mogą rozpoczynać się o godzinie 07:20. 

− Dwa razy w tygodniu w środy i czwartki na 4. godzinie lekcyjnej odbywają się konsultacje (to 

możliwość indywidualnej pracy z nauczycielem, ewentualnie czas na napisanie lub poprawę 

zaległych kartkówek/sprawdzianów). 

− W szkole pracują następujący specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuta. 

− W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogcznej prowadzone są: 

✓ Warsztaty i zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym. 

✓ Każda z klas raz w tygodniu ma obowiązkowe zajęcia socjoterapeutyczne (rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne). 

✓ Konsultacje i porady wg. potrzeb. 

✓ Krótkoterminowe formy indywidualnej pracy terapeutycznej, zgodnie z aktualnymi potrzebami 

uczniów, zgłaszanymi przez nich samych oraz rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła nie 

prowadzi długoterminowych sesji psychoterapeutycznych.  

− Rodzic/opiekun prawny dziecka ma możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznej oraz 

pedagogicznej poprzez umówienie spotkania (telefonicznie, dziennik VULCAN) lub skorzystać z 

wyznaczonej godziny pracy specjalisty w tygodniu. Informacja o wyznaczonych godzinach konsultacji 

z rodzicami można uzyskać w sekretariacie lub jest ona wywieszona w szkole. 

− Szkoła nie jest placówką poszpitalną ani medyczną. Na terenie szkoły pielęgniarka jest dostępna dwa 

razy w tygodniu. Terapeutyczność szkoły, to przede wszystkim stworzenie warunków nauczania (j. w.) 

umożliwiające uczniom/uczennicom kontynuowanie nauki zgodnie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi. 

− Szkoła jest liceum ogólnokształcącym, realizuje podstawę programową zgodnie z ogólnymi 

wytycznymi MEN co do tego typu placówki (przygotowuje uczniów/uczennice do przystąpienia do 

egzaminu maturalnego). 

− W przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – VI Liceum 

Ogólnokształcące nie tworzy klas integracyjnych. W związku z powyższym, nie ma możliwości 

zapewnienia nauczyciela wspomagającego.  


