
REGULAMIN TUTORINGU 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. H.Sienkiewicza w Płońsku 

 
§ 1. Wykorzystanie pojęć w Tutoringu 

 

Tutoring to metoda pracy z uczniem, podopiecznym, młodym człowiekiem, która polega na cyklu 

indywidualnych spotkań i rozmów - ich celem jest rozwój ucznia na wielu obszarach jego życia.           

To proces, w trakcie którego, poprzez kontakt i relacje z tutorem, rozwija się on i zaczyna 

samodzielnie oraz odpowiedzialnie działać, w oparciu o świadomość swoich mocnych i słabych stron. 

Tutor natomiast to osoba, która dysponuje większym doświadczeniem, wiedzą, dojrzałością                  

i w sposób partnerski dzieli się tym z uczniem; tutor stawia wyzwania, zadaje trudne pytania, wytycza 

szlak poszukiwań, pomaga wydobyć potencjał, wytycza cele i motywuje do ich osiągnięcia, 

przyczyniając się w ten sposób do zmiany, czyli rozwoju młodszego rozmówcy. 

Tutorial to spotkanie dwóch osób, tutora i podopiecznego (ucznia), w trakcie którego odbywa się 

rozmowa tutorska, mająca charakter dialogu motywacyjnego. Rozmowę tę cechuje autentyczność          

i szczerość, możemy ją porównać bardziej do interakcji i dialogu niż do nauczania lub edukowania. 
 

§ 2. Cel Tutoringu 
 

Głównym celem tutoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku jest rozwinięcie potencjału 

uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Zależy nam, by podopieczny rozwinął się             

na wielu obszarach swojego życia, takich jak m.in: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał 

(talenty, mocne strony), kompetencje interpersonalne, zawodowe, osobowość, charakter, postawy, 

wartości i przekonania - tak by stał się odpowiedzialnym, samodzielnym, niezależnym, dojrzałym, 

bardziej doświadczonym i bardziej wartościowym człowiekiem. 

§ 3. Założenia Tutoringu 
 

1. Spotkania nauczyciela - tutora z uczniem - podopiecznym mają charakter indywidualny (cykl 8 

spotkań) i nie są zajęciami dodatkowymi z danego przedmiotu. 

2. Spotkania tutorskie odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Jeśli jest to 

konieczne, mogą odbywać się rzadziej albo częściej. 

3. Dobrowolność - optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony (tutor                       

i podopieczny) wyrażają wolę spotkania, rozmowy, współpracy.  

4. Tutor pomaga uczniowi wyznaczyć cel działań, zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami 

ucznia, tak by działania te wzbogacały ucznia, rozwijały jego wiedzę, umiejętności                     

i kształtowały system wartości. 
 

5. Zadania Ucznia:  

- obecność na spotkaniach z tutorem,  

- zaangażowanie we własny rozwój,  

- wykonywanie ćwiczeń, które są formą przygotowania do spotkań tutorskich.  

 

6. Zadania Tutora:  

- poznanie podopiecznego i budowanie dobrych relacji 

- określenie zasad współpracy z podopiecznym np. w formie kontraktu, 



- dzielenie się swoim doświadczeniem,  

- odkrywanie potencjału ucznia, drzemiących w nim talentów i praca nad ich efektywnym 

wykorzystaniem, 

- motywacja ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspieranie go w jego planowaniu, 

- pomoc w rozwinięciu potrzebnych kompetencji osobistych lub naukowych, 

- przygotowanie do spotkań, 

- odnotowywanie spotkań w dzienniku szkolnym. 

7. Uczeń realizuje plan działań monitorowanych przez tutora. Wspólnie dokonują ewaluacji tych 

działań. 

8. Udział w tutorialach nie ma wpływu na oceny z przedmiotów, natomiast może obejmować 

treści edukacyjne. 

9. Współpraca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje tylko w relacji tutor - uczeń; 

odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy uczeń (podopieczny) 

wchodzi w konflikt z prawem lub podejmuje działania ryzykowne, zagrażające zdrowiu               

lub życiu. 

10. W szkole nauczyciele - tutorzy tworzą tzw. Zespół Tutorów.  

 
§ 4. Zasady rekrutacji 

 

1. Na początku roku szkolnego tutorzy proponują zajęcia w danym roku szkolnym uczniom klas 

drugich liceum, przedstawiają założenia tutoringu, prezentują metodę także w mediach 

społecznościowych. 

2. W przypadku braku zainteresowania metodą tutoringu do programu mogą także przystąpić 

uczniowie innych klas. 

3. Chętni uczniowie wypełniają formularze zgłoszeniowe, które są do pobrania na stronie szkoły 

(załącznik nr 1) i składają je w bibliotece szkolnej. 

4. Do tutoringu można przystąpić raz w cyklu edukacyjnym. 

5. Uczeń, wypełniając formularz, może zaproponować nazwisko tutora, z którym chciałby 

odbywać spotkania. 

6. Na podstawie otrzymanych formularzy tutorzy ogłaszają listę przyjętych w pierwszej 

kolejności na tutoring oraz listę oczekujących. 

7. Tutorzy po zapoznaniu się z pracami i propozycjami uczniów dobierają pary: tutor - uczeń. 

Uczniowie dobrowolnie decydują się na spotkania tutorskie oraz podjęcie, realizację i 

ewaluację działań. 

8. Przed przystąpieniem do programu każdy niepełnoletni podopieczny musi dostarczyć zgodę 

rodzica na udział w tutorialach (załącznik nr 2). 

9. Po uzyskaniu akceptacji tutor wspólnie z podopiecznym ustala terminy spotkań, cele 

rozwojowe i planuje działania.  
 

§ 5. Korzyści z Tutoringu 

1. Wzmacnianie systemu rozwijania talentów. 

2. Pogłębianie relacji społecznych. 

3. Wzmacnianie satysfakcji z wykonywanej pracy. 


