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1. DANE SZKOŁY 

 

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza mieści się we Wrzosowie 55. Dyrektorem szkoły jest pan Waldemar 

Pankiewicz. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dygowo. Zespół szkół tworzą: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. I. Łukasiewicza, Publiczne Gimnazjum im. I. Łukasiewicza oraz Punkt Przedszkolny Nr 2. 

 

2. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ we WRZOSOWIE 

 

Zespół Szkół we Wrzosowie powinien posiadać wysoki poziom nauczania realizowany przez otwartość na 

wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz 

właściwie kształtować osobowość ucznia. 

 

Misja naszego zespołu – oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum - powinna opierać się na: 

▪ wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie 

sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, 

▪ wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich, 

▪ kształtowaniu tolerancji, 

▪ nauczaniu pracy nad sobą, 

▪ kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych, 

▪ wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności, 

▪ promowaniu zdrowego stylu życia, 

▪ eliminowaniu agresji, 

▪ przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, 

▪ wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, 

▪ wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. 

 

Absolwent  Zespołu Szkół we Wrzosowie to: 

▪ osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę, 

▪ osoba o szerokich kompetencjach społecznych, 

▪ osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością,  

▪ uczeń godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkół związane z postaciami swoich patronów oraz 

ojczyznę. 

Szkoły pełnią w środowisku znacząca rolę, są nie tylko miejscem nauki dzieci i młodzieży, ale są również 

organizatorami lub współorganizatorami licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, 

opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym.  
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3. ANALIZA SWOT 

 

Do mocnych stron szkoły należy: 

▪ profesjonalny i bardzo dobrze wykształcony zespół pedagogiczny, 

▪ zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły, 

▪ prawidłowy rozwój w zakresie informatyzacji szkoły, 

▪ dobre zaplecze do prowadzenia zajęć sportowych ( budowa sali gimnastycznej  

w 2001 r, oddanie kompleksu sportowego „Orlik 201...”) 

▪ dobre zaplecze do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

( zmodernizowanie pracowni: językowych – 2010 r, biologiczno-chemicznej-2011 r., historyczno-

polonistyczna i geograficznej w 2012 r) 

▪ wszechstronna pomoc uczniom z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej( 

prężnie działające Zespoły d.s. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) 

▪ właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki, 

▪ właściwy system promocji w środowisku lokalnym, ukazywanie osiągnięć i działalności wszystkich 

organów szkoły (strona internetowa szkoły, prasa lokalna, Telewizja Kablowa w Kołobrzegu), 

▪ posiadanie grona współpracowników i partnerów wśród podmiotów wspierających edukację,  

▪ tradycje szkoły związane z patronem  

 

     Do słabych  stron szkoły można zaliczyć: 

▪ osiąganie średnich i niskich wyników w egzaminach zewnętrznych,  

▪ niewielki udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach poszerzających ofertę edukacyjną szkoły, 

o brak programów autorskich i innowacji pedagogicznych 

o słaba oferta realizacji zajęć pozalekcyjnych, 

o wygląd estetyczny szatni dla młodzieży 

 

                W związku z powyższym w przyszłej działalności należy określić takie kierunki działania, które będą 

rozwijać i poszerzać mocne strony działalności zespołu szkół, oraz - w miarę możliwości - likwidować słabe strony 

funkcjonowania i zapobiegać ich powstawaniu.  
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4. PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

Pojęcie „ jakości” współcześnie znalazło swoje trwałe miejsce w wielu dziedzinach działalności człowieka, 

między innymi w edukacji. Wymusza ono nieustanne doskonalenie swoich usług. Wzrastająca świadomość 

społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań 

wobec współczesnej szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum jest przygotowanie 

ich dzieci do nauki w szkole wyższego poziomu, dlatego jednym z priorytetów pracy szkoły będzie podnoszenie 

jakości nauczania. 

W myśl założeń reformy nauczyciel powinien być nie tylko fachowcem w zakresie swojego przedmiotu 

nauczania, ale także dobrym organizatorem procesu kształcenia, posiadającym zarazem rozeznanie w wychowawczym i 

opiekuńczym aspekcie własnych działań. Nauczyciel staje się osobą, pod kierunkiem której uczeń zdobywa potrzebne 

wiadomości, opanowuje umiejętności, uczy się kreatywnego myślenia, poszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje, 

osiąga postępującą intelektualną i  społeczną samodzielność. Ta rola jest trudniejsza od przekazywania uczniom 

encyklopedycznej wiedzy. Dobrze swą rolę będzie wypełniał jedynie nauczyciel, który planuje i profesjonalnie 

organizuje swój warsztat pracy oraz nieustannie rozwija i dokształca się. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest i 

będzie przygotowanie ucznia do roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się. Ważnym elementem pracy 

dydaktycznej nauczyciela jest postrzeganie ucznia jako podmiotu. Nauczyciel nie może być tylko wykonawcą 

realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego dziecka, 

odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji.  

Szkoła będzie zatem  wspierała nauczycieli, którzy  zechcą doskonalić  swoje kompetencje, rozumiane szerzej 

niż wykształcenie czy kwalifikacje. Będzie motywować do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli 

współczesnego nauczyciela. 

 

            Taką wizję nauczania, a tym samym poprawienia jej jakości, szkoła będzie osiągać poprzez: 

 

▪ monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej,   

▪ propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących 

technikę komputerową, 

▪ doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i 

motywowania ucznia do nauki, 

▪ postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy w 

sprawach uczenia się, 

▪ dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, 

samokontrolę oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy, szczególnie poprzez projekty edukacyjne,  projekt 

przyznania szkole Znaku Jakości Interkl@sa  i Szkoła z klasą2.0, 

▪ podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania, 

zgodnie z potrzebami uczniów ( w tym udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-

Terapeutycznym- Ortograffiti) 
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▪ uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez w miarę możliwości jak największy udział 

uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, wynikających z ich 

zainteresowań  

▪ osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych i tworzenie 

programów autorskich, 

▪ zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem 

potrzeb szkoły, zwłaszcza kursy nowej gałęzi dydaktyki tzw. logodydaktyki. Dalsze propagowanie 

zasady dwukierunkowości wykształcenia, jako miernika wysokiego poziomu nauczania we 

współczesnej szkole i zarazem możliwości doskonalenia programów i planów nauczania, 

▪ otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających 

kolejne stopnie awansu zawodowego, 

▪ stwarzanie uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy 

dydaktycznej ,  

▪ wprowadzenie w całym zespole szkół dziennika elektronicznego ucznia , 

▪ systematyczne śledzenie przekształceń polskiej edukacji i przekładanie jej na wewnątrzszkolną 

praktykę, 

▪ współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji, 

▪ pracę w dobrze zintegrowanym, zaprzyjaźnionym, wspierającym się  

i współpracującym ze sobą zespole pracowników.  

 

Atrakcyjny plan nauczania ma motywować uczniów do nauki, umożliwiać nauczycielom pracę nad różnymi 

obszarami aktywności i zdolności uczniów. Bardzo ważnymi elementami edukacji we współczesnej szkole jest 

kształcenie językowe i informatyczne.  

            Kształcenie języków obcych musi odbywać się tylko z wykorzystaniem dobrych i nowoczesnych programów i 

metod nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze.  

Analogiczne zadania związane są z edukacją komputerową. Szkoła w swoich działaniach będzie zmierzała do 

zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt każdego nauczyciela i  dostępność do komputera w szkole taką, by uczniowie z 

każdej klasy mieli swobodny dostęp do najnowocześniejszych źródeł danych. Będzie to możliwe nie tylko dzięki 

odpowiedniemu zagospodarowaniu istniejącego sprzętu, ale przede wszystkim poprzez wzbogacenie zespołu szkół  

o odpowiednie oprogramowanie. W tym celu szkoła zwróci się o środki unijne oraz o wsparcie sponsorów szkoły 

Oczywiście, bardzo ważne zadania stoją również przed wszystkimi pozostałymi obszarami i przedmiotami 

nauczania w szkole, służącymi wszechstronnemu rozwojowi uczniów.   

Temu będą służyć pisane przez nauczycieli  autorskie programy wspomagania uczniów w przygotowaniach do 

egzaminów zewnętrznych. Będą one w dużej mierze opierać się o najnowsze metody aktywizujące jak piktogramy,  

circept, portfolio czy poker kryterialny. 

Znaczącym wymiarem współczesnej edukacji jest indywidualizowanie pracy zgodnie z potrzebami ucznia. 

Taki sposób myślenia i działania służy nie tylko podwyższaniu wyników nauczania, ale optymalizuje wsparcie 

rozwijające potencjał ucznia.  
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W zespole szkół zwiększa się liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z opiniami i 

orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, co nakłada na szkołę obowiązek prowadzenia właściwego 

rozpoznania potrzeb ucznia, jak również stosowania wszelkiej pomocy ukierunkowanej na zaspokojenie tychże potrzeb i 

realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych badań oraz własnej diagnozy dokonywanej zgodnie z nowymi 

zasadami udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. Utworzone i prężnie działające już Zespoły d.s. 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej umożliwiają zarazem wczesną diagnostykę potrzeb ucznia  i udzielanie mu 

spójnego, długofalowego wsparcia. Warto podkreślić, że zespoły te dostrzegają również problemy dzieci nie objętych 

pomocą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.  

Ważnym aspektem funkcjonowania szkoły i indywidualnego postrzegania ucznia jest praca z uczniem 

zdolnym. Praca ta powinna opierać się na zajęciach kół przedmiotowych i zróżnicowanych formach pracy na lekcjach. 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych ma umożliwić rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań, udziału w konkursach i 

zawodach. Rozwój tego kierunku wymagać będzie wiele wysiłku, wkładu osobistego i zaangażowania nauczycieli, by 

zaowocować ciekawym i twórczym poszerzeniem oferty tych zajęć. Optymalną sytuacją będzie  możliwość 

prowadzenia koła pozalekcyjnego przez każdego nauczyciela danego przedmiotu. Temu będą również sprzyjać liczne 

projekty edukacyjne wewnątrzszkolne,  mobilizujące  uczniów do poszerzenia wiedzy i odkrycia nowych uzdolnień m. 

in. cykliczny „ W hołdzie wielkim Polakom” , „Magia kina” 

Nieodzownym elementem podniesienia poziomu nauczania jest ewaluacja, która powinna służyć 

systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych działań i przekładaniu tych wniosków na  rozwojowe dla 

szkoły zmiany, związane z każdym sukcesem i każdą porażką.  
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5. NASILENIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH 

 

Wychowanie, to dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach: emocjonalnym, 

umysłowym, społecznym i duchowym oraz troska o stwarzanie optymalnych warunków tego rozwoju. Jest to przede 

wszystkim powinność rodziców, ale szkoła ma za zadanie ich wspierać.  

 Dbałość o rozwój osobowy ucznia zakłada jego postrzeganie w kategoriach podmiotowości, wolności, godności 

oraz niepowtarzalności. Na każdym etapie edukacyjnym szkoła ma za zadanie kształtować w uczniach postawy 

sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowaniu inicjatyw oraz pracy 

zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Obowiązkiem szkoły jest 

również podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim przejawom dyskryminacji. Już w roku 

szkolnym 2012/2013 został wprowadzony w gimnazjum Szkolny Program Edukacji Psychologicznej.  

 Szkoła będzie  promować i rozwijać umiejętności i cech prospołeczne oraz  wyeliminować wszelkie formy 

przemocy i agresji. Jest to współcześnie ważne zadanie, którego nie można  bagatelizować. Szkoła będzie stwarzać 

optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi lub wchodzącymi w życie 

nowymi przepisami prawa oświatowego,  odnoszącymi się do udzielania szeroko pojętej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego i odpowiednie działania profilaktyczne i 

prozdrowotne oraz  pracę z uczniem uzdolnionym. Wszechstronność rozwoju wychowanków jest efektem ich 

wspierania przez nauczycieli w codziennych zmaganiu się z trudną materią nauki, ale także wynika z pomocy niesionej 

uczniom zgodnie z ich potrzebami czy ujawnianymi trudnościami. Na tym polu planowana jest ścisła współpraca z 

rodzicami uczniów, wspólne organizowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów, rozwiązywanie sytuacji 

problemowych itp. W tym celu zostanie powołana Akademia Rodziców.  

 Zespołu Szkół we Wrzosowie przystąpi  do programów społecznych: „ Szkoła bez przemocy”  

i „ Bezpieczna szkoła”, w tym udział osób odpowiedzialnych za realizację projektów w Policyjnym Studium 

Bezpieczeństwa przy Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie. Szkoła postara się też o przeszkolenie nauczycieli w 

Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART, który jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne, programem 

wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania młodzieży niedostosowanej oraz wesprze nauczycieli 

podejmujących studia podyplomowe z socjoterapii. 

System wychowawczy i opiekuńczy oparty będzie na opracowanym i funkcjonującym programie 

wychowawczym i programie profilaktyki. Programy będą zawierały obowiązki wszystkich osób odpowiedzialnych za 

wychowanie ucznia, tematykę rozwoju osobowego, przeciwdziałania agresji i przemocy, przykładowe zagadnienia do 

pracy wychowawczej dla wychowawców, kryteria oceniania zachowania uczniów w szkole podstawowej  oraz w 

gimnazjum. W Zespole Szkół we Wrzosowie realizowane będą obecne programy wychowawcze i profilaktyczne – 

szkoły podstawowej i gimnazjum - po dokonaniu ich ewaluacji i dostosowania ich do nowej szkolnej rzeczywistości. 

Temu sprzyjać będzie także wspomniany wcześniej Szkolny Program Edukacji Psychologicznej. 

W realizacji powyższych celów wszechstronnego wspierania dzieci i  młodzieży zespołu szkół w najbliższych 

latach położy nacisk na następujące działania: 
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▪ tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi ucznia, 

▪ tworzenie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych sprzyjających tworzeniu 

bezpiecznej i przyjaznej szkoły, 

▪ tworzenie norm i zasad sprzyjających budowania szkoły wolnej od agresji i przemocy oraz środków 

psychoaktywnych i nikotyny, 

▪ udział w lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych  

▪ wdrażanie i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją, 

▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,  

▪ stworzenie programu działań profilaktycznych i prozdrowotnych w postaci ciągłego, spójnego procesu 

wychowawczego zespołu szkół  zgodnie z potrzebami uczniów, 

▪ prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych autorskich, innych lokalnych, 

ogólnopolskich, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, instytucjami i 

stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie, 

▪ wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum, 

▪ właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości 

– koła, zabawy i dyskoteki, wyjazdy do teatru i kina, propagowanie działalności w organizacjach 

młodzieżowych, integrowanie rodziców wokół tych działań, wykorzystanie nowego kompleksu boisk  

„Orlik 2011/2012”, 

▪ prowadzenie tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa i turystyki, organizacja 

obozów, wycieczek, rajdów, 

▪ organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w miarę możliwości szkoły 

oraz z wykorzystaniem programów ogólnopolskich, a także oferty Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, możliwość wypożyczania 

podręczników w bibliotece szkolnej, 

▪ podnoszenie kultury osobistej uczniów i dyscypliny współżycia w szkole, 

▪ kształcenie umiejętności psychospołecznych, asertywności, skutecznego rozwiązywania problemów 

itp. 

▪ rozwijanie przyjaznych, partnerskich relacji nauczyciel – uczeń, 

▪  poszerzenie kontaktów nauczycieli i uczniów z innymi szkołami, w tym również z zagranicznymi, 

kształcenie sprawności międzykulturowych, 

▪ prowadzenie działań z obszaru doradztwa zawodowego, szczególnie w gimnazjum, 

▪ realizację różnorodnych programów integracyjnych w zespołach klasowych metodami aktywizującymi.  

Jednym z najistotniejszych zadań jest wypracowanie takiego modelu pracy wychowawczej, który zaspokoi 

potrzeby zarówno dzieci z oddziałów „zerowych”, jak również potrzeby szesnastolatków z trzeciej klasy gimnazjum. 

Tak spora różnica wieku, a tym samym bardzo duża różnica w zainteresowaniach i potrzebach będzie wymagać od 

nauczycieli wysokiej kreatywności, uniwersalizmu w swoich poczynaniach, tolerancji w stosunku do ucznia oraz 

zastosowania szerokiego wachlarza treści i metod dostosowanych do możliwości uczniów.  

W tym celu organizowane będą liczne szkolenia rad pedagogicznych, tworzenie odpowiednich zespołów 

nauczycielskich, których celem działania będzie rozwiązywanie zaistniałych na tym tle problemów oraz planowanie i 
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organizowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego w taki sposób, żeby zaspokoić oczekiwania jak największej 

liczby uczniów. 

Naczelną ideą wdrażaną i realizowaną w zespole szkół będzie budowanie szkoły wartościowej wychowawczo 

i profilaktycznie. Takiej - do której wszyscy chętnie uczęszczają i dobrze się w niej czują. 

 

 

 

6. ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ 

 

 

Właściwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone 

przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.   

Zakłada się dalszy rozwój bazy dydaktycznej , w tym szczególnie: 

▪ funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku szkoły i adaptacji ich do nowych warunków, 

▪ odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły, terenów zielonych, 

▪  stałe wzbogacanie księgozbioru biblioteki o lektury i inną literaturę dla uczniów i nauczycieli, 

▪ Dalsza informatyzacja szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowanie edukacyjne, 

▪ powiększanie różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych, 

▪ modernizacja kolejnych pracowni przedmiotowych 

▪ systematyczna wymiana mebli szkolnych, stolików oraz krzeseł, 

▪ wymiana lub odnowienie istniejących sprzętów i pomocy szkolnych, 

▪ remont szatni szkolnej 

▪ dbałości o wystrój wnętrza budynku. 
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7. FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. PROMOCJA 

SZKOŁY. 

 

Rodzice są i będą zawsze bardzo ważnym partnerem w formowaniu pracy w naszym zespole. Posiadają 

swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców opiniuje wiele programów, projektów i propozycji szkoły. Rodzice będą 

systematycznie zapoznawani z wynikami i problemami w nauce. W tym celu organizowane będą ogólnoszkolne 

spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy  wybrane przez rodziców. Rodzice uczniów III gimnazjum będą 

informowani o specyfice i działalności szkół ponadgimnazjalnych. Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony 

szkoły, na pomoc psychologiczno – pedagogiczną, doradztwo pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Temu 

będzie służyć wspomniana już wcześniej Akademia Rodziców. Rodziców mocniej niż dotychczas będą włączani  do 

działań na rzecz organizacji uroczystości, wypoczynku i turystyki dla młodzieży. 

W swoich działaniach szkoła będzie współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukację 

młodzieży m.in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, 

Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminną i Wojewódzką 

Biblioteką Publiczną, a przede wszystkim Urzędem Gminy i jego wydziałami oraz władzami i organizacjami lokalnymi. 

Szkoła będzie organizować wspólne imprez środowiskowe np. komitet WOŚP, organizacji letniego i zimowego 

wypoczynku, współorganizowania konkursów, zawodów, imprez kulturalnych.  

W ramach współpracy ze środowiskiem szkoła  pragnie pozyskać nowych przyjaciół , którzy widząc celowość 

i skutek działań, będą z nami systematycznie współpracować oraz wzbogacać finanse szkoły. Z takiej działalności płyną 

i inne korzyści pozafinansowe – jest to budowanie przychylności, więzi społecznych i solidnego wizerunku szkoły w 

otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które mają dużą siłę oddziaływania. 

Szkoła też posiada sporo atutów, z którymi otoczenie musi się liczyć.  

Istotnym aspektem działalności zespołu szkół będzie jego właściwa promocja w środowisku lokalnym. Nadal 

prowadzona bedzie współpraca z lokalnymi mediami, gazetą lokalną, Kołobrzeską Telewizją Kablową , w których będą 

umieszczane informacje o dokonaniach i osiągnięciach bieżących  oraz imprezach i spotkaniach organizowanych w 

szkole lub w środowisku. Stale będzie poszerzany zakres działania strony internetowej zespołu szkół, tak żeby 

mogła przedstawiać nasze bieżące działania, problemy i dokonania, być najszybszym sposobem kontaktu rodzice – 

szkoła, szkoła – środowisko lokalne, a zarazem być najlepszą naszą wizytówką i promocją. 

  Szkoła zamierza również kontynuować i rozwijać współpracę z podmiotami pozalokalnymi, których 

działalność poszerza ofertę edukacyjną i służy rozwojowi naszych uczniów. 
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Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie  

wyznacza zarys zamierzonych kierunków i przestrzeni działań. 

 

             W systemie wewnątrzszkolnym ważnymi elementami będą: 

• porozumienie co do wartości i ich hierarchizacja, 

• współzależność, solidarność i współdziałanie, 

• ograniczenie zagrożeń moralnych i fizycznych, 

• dominacja uczenia się nad nauczaniem, 

• partycypacyjny sposób podejmowania decyzji. 

 
8. MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ 

 

Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach, służyć będą jako podstawa 

do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.  

Ogólne zasady monitorowania realizacji działa n ujętych w koncepcji pracy szkoły:  

✓ okresowa kontrola dokumentacji szkolnej – przynajmniej dwa razy w roku,  

✓ obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli wg harmonogramu obserwacji ustalonego we wrześniu 

każdego roku,  

✓ kontrola prowadzenia zajęć dodatkowych – przynajmniej dwa razy w roku,  

✓ kontrola realizacji podstawy programowej – na bieżąco,  

✓ przekazywanie sprawozdań z działalności opiekuńczo-wychowawczej,  

✓ spotkania członków zespołu wychowawczego z pedagogiem – w razie potrzeb,  

✓ analiza pozytywnych i niepokojących zdarzeń – na bieżąco.  

 


