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Współczesna szkoła jest miejscem przekazywania wiedzy, ale również zakładem pracy, 

jednostką budżetową samorządu terytorialnego oraz miejscem różnorodnej działalności gospodarczej. 

Wszystkie wymienione obszary nakładają na dyrektora placówki oświatowej różnorodne zadania, od 

spełnienia, których zależy, jakość realizacji głównych zadań szkoły, czyli organizacji procesu 

dydaktycznego. 

Misja 
„Wysokiej, jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez ucznia 
pełnych możliwości rozwojowych, przygotowuje do samodzielności i integracji ze 
środowiskiem lokalnym.” 

Wartości 
BEZPIECZEŃSTWO – troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, dobre warunki nauki i pracy. 
Przestrzeganie zasad i norm potwierdzonych zachowaniem wobec siebie i innych. Służy 
zachowaniu porządku i przebiegu prawidłowych relacji między ludźmi. 

SAMODZIELNOŚĆ – dążenie do samorozwoju, stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. 
Przyczynia się do podejmowania działań. 

WSPÓŁPRACA – wspólne działanie uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. To 
warunek osiągania celów, dobrych relacji, wspólnego działania. 

Wizja: Placówka oświatowa Zespół Szkół –Centrum Edukacyjne w Więcborku jest 
stworzona dla młodzieży ponadgimnazjalnej - Technikum Ekonomicznego, Technikum 
Hotelarskiego, Technikum Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – szkoły 
dzienne, oraz  słuchaczy szkoły dla dorosłych.  

Zarządzanie placówką oparte jest na delegowaniu zadań i wyzwalaniu inicjatyw 
zespołów nauczycielskich, którym przewodniczy dobrze przygotowany dyrektor- lider. 

Warunki pracy uczniów i nauczycieli są odpowiednie do nowych zadań. 

Efekty wychowawcze i dydaktyczne osiągamy dzięki wysoko wyspecjalizowanej, 
odpowiedniej do poziomu kształcenia, kadrze nauczycielskiej. Wzrasta sprawność 
organizacyjna placówki oraz poziom gromadzenia, przepływu i wykorzystania informacji. 
Program doskonalenia zapewnia przygotowanie merytoryczne nauczycieli i wychowawców 
do zadań wynikających ze strategii jakościowego rozwoju. 

Zmieniony styl pracy Rady Pedagogicznej jest podporządkowany badaniu 
skuteczności działań mierzonych indywidualnymi sukcesami uczniów, sukcesami nauczycieli 
i placówki. 

Proces kształcenia oparty jest na dydaktyce zorientowanej na ucznia technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej, które samodzielnie funkcjonują w środowisku lokalnym. 
Nauczyciele stosują monitorowanie i ewaluację własnej pracy. Uzyskane efekty 
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wychowawcze są wynikiem opracowanych i wdrożonych programów profilaktycznych. 
Bogate życie szkoły służy integracji ze środowiskiem lokalnym oraz poza lokalnym. 
Wychowankowie kontynuują naukę na wyższych szczeblach kształcenia lub podejmują pracę 
w zdobytych zawodach. 

Zadania opiekuńcze szkoły są realizowane, w stosunku do osób potrzebujących, przy 
ścisłej współpracy z organizacjami charytatywnymi. Idea wolontariatu spowodowała 
ujawnianie się ludzi dobrej woli współpracujących z placówką. 

Szkoła jest placówką oświatową znaną, szanowaną i akceptowaną przez środowisko, 
otwartą na potrzeby uczniów, rodziców, innych nauczycieli. 

 
 

EFEKTY REALIZACJI WIZJI 
 
 

     
1. Demokratyczny model zarządzania placówką. 

2. Bogata oferta kierunków kształcenia, zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

3. Optymalna rekrutacja uczniów do szkoły. 

4.  Uczniowie uzyskują dobre wyniki na egzaminach maturalnych i egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

5. Absolwenci szkoły zawodowej podejmują dalszą naukę zwiększając swoje szanse na 

rynku pracy. 

6. Wzrosła liczba absolwentów podejmujących studia na uczelniach wyższych. 

7. Szkoła posiada laureatów olimpiad i konkursów. 

8. Uczniowie osiągają  sukcesy w sporcie szkolnym – bogata baza sportowa szkoły. 

9.  W wyniku przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych absolwenci gimnazjów w 

sposób bardziej świadomy podejmują naukę na oferowanych przez szkołę kierunkach 

i profilach kształcenia w szkole dziennej. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

kontynuują edukację w szkole dla dorosłych. 

10. Rodzice chętnie angażują się w pracę szkoły. 

11. Szkoła jest wyremontowana i zadbana. 

12.  W szkole panują bezpiecznie warunki pracy i nauki. 

13. Szkoła jest przyjazna uczniowi, pracownicy chętnie podejmują dodatkowe zadania 

wychowawcze i dydaktyczne. 
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14. Szkoła współpracuje ze szkołami średnimi z zagranicy i krajowymi uczelniami 

wyższymi oraz lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. 

15. Szkoła jest ceniona w środowisku lokalnym. 

16. Szkoła jest ośrodkiem kulturotwórczym. 

17. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca warsztat 

pracy. 

18. Grono pedagogiczne jest zintegrowane. 

19. Wszyscy pracownicy znają i przestrzegają ustalone prawem normy postępowania. 
20. Uczniowie są zapoznawani z WSO i PSO. 

21.  Biblioteka szkolna z Multimedialnym Centrum Informacji prowadzi aktywną 

działalność informacyjną , kulturalną i wychowawczą. 

22. Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami do nauczania przedmiotów 

zawodowych: komputerowymi, hotelarską, gastronomiczną. 
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ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ, JAKO ORGANIZACJĄ 
UCZĄCĄ 

 
Szkoła planuje swoją pracę jednocześnie w trzech wymiarach: KSZTAŁCENIA, 
WYCHOWANIA I OCENIANIA 
 
KSZTAŁCENIE  polega na realizacji sześciu głównych celów, które składają się na opis 
postawy idealnego absolwenta. Oto one: 

1. Uczestnictwo w kulturze. 
2. Uczestnictwo w życiu społecznym. 
3. Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej. 
4. Korzystanie z matematyki i informatyki. 
5. Posługiwanie się językami obcymi. 
6. Rekreacja ruchowa, na co dzień. 

 
WYCHOWANIE  zakłada potrzebę odniesienia się na każdym etapie pracy z uczniami do 
czterech warstw wychowawczych: rodzina- region-ojczyzna- współczesny świat. 
 Hasła te wyznaczają główne cele pracy wychowawczej: 

1. Rodzina- oparcie w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu. 
2. Region- zakorzenienie w lokalnych tradycjach, przywiązanie do miejsca pochodzenia. 
3. Ojczyzna- poczucie patriotycznej dumy, posiadanie niezbędnej wiedzy obywatelskiej. 
4. Współczesny świat- przygotowanie do życia we współczesnym świecie. 

OCENIANIE , któremu podlega uczeń w szkole, jest trojakiego rodzaju: systemowe 
(zewnętrzne), szkolne (wewnętrzne) i nauczycielskie. Te rodzaje oceniania są ze sobą ściśle 
powiązane i sobie podporządkowane. 
Ocenianie systemowe jest niezależne od szkoły. Zewnętrzny system edukacji wyznacza 
jednak cele pracy z uczniem, gdyż oczekuje od niego zdawania różnego typu egzaminów 
stanowiących przepustkę do szkół wyższych szczebli. Praca szkoły jest postrzegana poprzez 
wyniki uczniów na egzaminach. 
Ocenianie szkolne mieści się pomiędzy ocenianiem nauczycielskim a systemowym. Ma na 
celu dobre przygotowanie do oceniania zewnętrznego, jednocześnie jest syntezą stosowanych 
w szkole nauczycielskich metod oceniania i wywiera wpływ na każdy system nauczycielski. 
Składa się z przyjętych w szkole metod informowania rodziców i uczniów o wynikach nauki 
oraz metod szkolnego analizowania i porównywania wyników uczniów, zmierzających do jak 
najlepszej prognozy wyników oceniania systemowego. 
Ocenianie nauczycielskie odbywa się w klasie lub grupie szkolnej według przyjętych tam 
reguł, opartych na własnych pomysłach i wiedzy nauczyciela. 
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 PRIORYTETY PRACY SZKOŁY NA LATA 2010-2015 
 
Priorytety strategiczne 
 
1. Szkoła osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa 
2. Szkoła doskonali efekty swojej pracy. 
3. Szkoła znajduje się w konkretnym środowisku, ma swoją historię i tradycje. 
4. Szkoła uczy i wychowuje. 
 
 
 

Kierunki rozwoju: 
• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 
• Uczniowie są aktywni 
• Respektowane są normy społeczne 
• Szkoła posiada koncepcję pracy 
• Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 
• Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 
• Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 
• Kształtuje się postawy uczniów 
• Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 
• Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 
• Promowana jest wartość edukacji 
• Funkcjonuje współpraca w zespołach 
• Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 
• Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 
 

 
 

Strategiczne obszary pracy szkoły 
 

I. Organizacja i przebieg procesu kształcenia oraz efekty 
kształcenia. 

 
Priorytety kształcenia 
 
Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności kluczowych: 
 
1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 
większej odpowiedzialności. 
2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 
widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnym posługiwaniem się 
językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień. 
3.Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w zespole, budowania więzi 
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 
działania, zachowania obowiązujących norm. 
4.  Rozwiązywania problemów w sposób twórczy.2 
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5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. 

6.  Odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy, tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

7.  Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 

8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 

problemów społecznych. 

 
Działania dydaktyczne: 

• Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i 
osiągnięcie standardów wymagań. 

• Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia i przygotowaniu go do 
życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych. 

• WSO wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego. 
• Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych 
• Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. 

 
 
 
Opieka i wychowanie - priorytety 
 

• Program wychowawczy szkoły wspomaga rodzinę w wychowaniu ucznia na 
gruncie uniwersalnego systemu wartości 

 
• Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i 

obowiązki oparte są na dialogu 
 

• Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 
 

• Szkoła realizuje program profilaktyczny i wychowawczy 
 
Cele wychowawcze: 
 
Katalog celów wychowawczych powinien być znany i realizowany przez wszystkich 
nauczycieli. 
1.Kształtowanie poczucia oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu. 
2. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. 
3. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. 
4. Przygotowanie do życia we współczesnym świecie. Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych i przeciwdziałania nim. 
6. Kształtowanie postawy dbałości o środowisko przyrodnicze. 
7. Kształtowanie odruchu spontanicznej pomocy osobom potrzebującym, w tym 
przeciwdziałania skutkom wypadków oraz podejmowania działań charytatywnych. 
8. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla wartości demokratycznych i 
humanistycznych. 
9.Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. 
10. Kształtowanie postawy sprzeciwu wobec przemocy, postawy poszanowania wartości 
życia, godności ludzkiej, wolności, odpowiedzialności oraz prawdy. 
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11. Umacnianie postawy tolerancji i otwartości wobec odmiennych przekonań, postaw i 
systemów wartości, praw mniejszości narodowych, politycznych, religijnych. 
12. Wdrożenie do zachowań prozdrowotnych, a w szczególności utrwalanie nawyków 
zdrowego odżywiania się i rekreacji ruchowej. 
13. Kształcenie organizowania własnej nauki i pracy poprzez systematyczność, staranność, 
dokładność oraz uporządkowanie w działaniu. 
14. Kształtowanie umiejętności pracy i zespole oraz umiejętności komunikacyjnych. 
15.Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i precyzji 
wypowiedzi. 
 
Działania wychowawcze: 

• Wyjazdy klasowe lub rocznikowe 
• Przygotowanie obchodów świąt i uroczystości 
• Wyjazdy do kina, teatru, opery 
• Imprezy sportowe szkolne i pozaszkolne 
• Tworzenie strony internetowej szkoły, radiowęzła, gazetek szkolnych, kółek 

zainteresowań, itp. 
• Udział w działaniach charytatywnych 
• Zainteresowanie pracą Samorządu Szkolnego 
• Organizowanie spotkań ze specjalistami zajmującymi się zagadnieniami profilaktyki 

uzależnień oraz przygotowaniem do życia w rodzinie. 
 
Ocenianie nauczycielskie - cele:  
 

1. Informowanie. 
2. Motywowanie. 
3. Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
4. Przygotowanie do sytuacji egzaminacyjnej. 
5. Wdrażanie do realnej samooceny. 
6. Ocenianie zachowania, jako element oceniania szkolnego 
 

Integracja ze środowiskiem lokalnym 
• szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
•  szkoła dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swoje osiągnięcia. 

 
Baza i wyposażenie szkoły 

• uczniowie i pracownicy szkoły mają  zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy i edukacji 

 

 Ocena pracy szkoły 
 
Praca szkoły postrzegana jest przez pracę nauczycieli: 
 Zadowolenie ze szkoły wynika z: 

1. Przyjaznej uczniom i rodzicom postawy nauczycieli. 
2. Odpowiednio wysokich efektów pracy dydaktycznej, dzięki którym absolwenci 

dostają się do oczekiwanych przez nich szkół wyższego szczebla. 
3. Satysfakcjonujących efektów wychowawczej pracy szkoły. 
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4. Dobrych warunków pracy związanych z odpowiednią siedzibą szkoły, jej 
wyposażeniem w pomoce naukowe, terenem rekreacyjnym, zapleczem sportowym. 

5. Bogatej oferty wychowawczej szkoły przejawiającej się w interesujących 
wycieczkach, spotkaniach, wyjściach na imprezy kulturalne, konkursach, ciekawych 
zajęciach dodatkowych, organizacji życia kulturalnego szkoły. 

 
 
Na ocenę pracy nauczyciela powinny składać się następujące czynniki: 
 

1. Ocena efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej 
• Wyniki nauczania weryfikowane dzięki systemowi akcji sprawdzających. 
• Wyniki nauczania weryfikowane poza szkołą. 
• Wyniki hospitacji lekcji i zajęć pod kątem efektywnego wykorzystania czasu pracy 

urozmaicania zajęć. 
2. Ocena dyscypliny pracy 
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej ( dzienniki, arkusze ocen, rozkłady materiału, 

kryteria oceny uczniów). 
• Obecność na spotkaniach ( rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, spotkania 

zespołów przedmiotowych, wychowawczych, szkolenia). 
• Wywiązywanie się z dyżurów 
• Punktualność 

 
3. Odbiór społeczny 
• Kultura osobista 
• Kultura pracy z uczniem (motywowanie, indywidualne podejście) 
• Organizowanie imprez szkolnych, wyjazdów, zajęć dodatkowych 
• Udział w wyjazdach, imprezach szkolnych, wyjściach klasowych 
• Współpraca w gronie nauczycieli 
• Współdziałanie z pedagogiem, psychologiem, opiekunami klas, dyrektorem 
• Opinia rodziców i uczniów 
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Priorytety organizacyjne pracy szkoły: 

1. Opracowanie strategii rozwoju placówki. 

2. Dyrektor jest menadżerem i liderem działań kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. 

3. Kontynuowanie  i wspomaganie wewnętrznych (WDN) i zewnętrznych form doskonalenia 

nauczycieli. 

4. Rozwijanie współpracy ZS-CE ze szkołami z krajów UE. 

5. Kontynuowanie współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki oraz podejmowanie inicjatywy  
    współpracy z innymi uczelniami w regionie. 
6. Organizacja przedsięwzięć z projektów unijnych i innych. 
7. Rozszerzenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie: 

• Określania przyszłych potrzeb kadrowych, 

• Opiniowania programów nauczania do przedmiotów zawodowych, 

• Organizowania praktyk zawodowych ucznia,  

• Możliwości zatrudnienia absolwentów, 

• Aktywnej pomocy dla szkoły, 

• Informacji kadrowej dla uczniów gimnazjów. 
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SZKOŁY 
Numer szkoły 

 
Rok założenia 

 
Zespół Szkół –Centrum Edukacyjne 

 
NIP  558-156-38-35 

 
Status PBL 

 
 

NPBL 
 

 
REGON   000333368 

 
Uprawnienia 

 

Imi ę i nazwisko dyrektora mgr Sławomir KULPINSKI 

ADRES 

Ulica 
 
 

Pocztowa 
Nr 16b 

Kod 
 

8 9- 410 Więcbork 

Miejscowość 
 

Więcbork 
Telefon 

 
(52) 3897055 lub 3897160 

Gmina 
 

Więcbork 
Fax 

 
(52) 3897055 lub 3897160 

Powiat 
 

Sępólno Krajeńskie 
E-mail 

 
 

ce@lo.pl 
 
 

Województwo 
Kujawsko-pomorskie 

 
 
 

 

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ 
 
 
 
 

Nazwa 
 

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 
 

Adres 
89-400  Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 

 

Sposób obsługi finansowej w szkole Budżet 

Przewodniczący Rady Rodziców 
 

 Gwidon Grochowski 
 

Przewodniczący Rady Szkoły 
 

---- 
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Wizytator KO - 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYP SZKOŁY 

 

ILO ŚĆ 
ODDZIAŁÓW  

ILO ŚĆ 
UCZNIÓW  

ZAWODY 
 

Technikum 

Ekonomiczne 

  
technik ekonomista  

 

 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
dzienna 

  
� sprzedawca 
� wielozawodowa 

 
Technikum Informatyczne 

 
  � technik informatyk 

Technikum Hotelarskie   
 

� technik hotelarstwa 
 

Liceum Ogólnokształcące 
dla dorosłych 

(WZ) na podbudowie 
   

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla 

dorosłych 
(WZ) na podbudowie ZSZ 

   

 
Szkoły Policealne 

  

 
� technik hotelarstwa 
� technik rachunkowości 
� technik ekonomista 
� kelner 
� kucharz 

 
Policealne Studium 

Informatyczne 

   
� technik informatyk 
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BAZA SZKOŁY-PRACOWNIE 
 

 

 
Lp. 

 
RODZAJ 

 
ILO ŚĆ 

 
WYPOSAŻENIE 

UWAGI / ILO ŚĆ 
STANOWISK 

 
1. 

Pracownia 
chemiczno-fizyczna 

1 
Ławki, krzesła, tablice, 
zaplecze z pomocami 

dydaktycznymi, środki 

18 stanowisk na 36 
uczniów 

 
2. 

Pracownia 
gastronomiczno-

kelnerska 
1 

Ławki, krzesła, tablice, 
zaplecze z pomocami 

dydaktycznymi, środki 

15 stanowisk na 36 
uczniów 

 
3. 

Pracownie 
komputerowe 

4 
Sprzęt komputerowy, drukarki, 
sieć internetowa, stoły, krzesła, 

programy komputerowe 

60 stanowisk na 60 
uczniów 

 
4. 

Pracownia 
matematyczna 

1 
Ławki, krzesła, tablica, tablica 

interaktywna, projektor, 
komputer 

18 stanowisk na 36 
uczniów 

 
5. 
 

 
Pracownia 
historyczna 

1 
Ławki, krzesła, tablice, 

pomoce dydaktyczne, środki 
audiowizualne(telewizor, 

 
18 stanowisk na 40 

uczniów 
 

7. 
 

 
Pracownie językowe 

 

 
1 
 

Ławki, krzesła, tablica, 
komputery 

 

 
15 stanowisk na 15 

uczniów 
 

8. 
 

 
Pracownia hotelarska 

 

 
1 
 

Ławki, krzesła, tablica, 
komputer, środki 

audiowizualne(telewizor, video 

 
18 stanowisk na 36 

uczniów 

9. 
Biblioteka i czytelnia 

z MCI 
1 

Stoliki, krzesła, MCI, 
księgozbiór, multimedia 

22 stanowiska 
pracy  

4 komputerowe 
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BAZA SZKOŁY- inne pomieszczenia 
 

 
Lp. 

 

 
RODZAJ 

POMIESZCZENIA  

 
ILO ŚĆ 

 
POWIERZCHNIA  

 
DODATKOWE 

WYPOSAŻENIA  

1 
 

 
SALA LEKCYJNA- 

STANDARDOWA BEZ 
ZAPLECZA 

 
8 

 
 

41 
 

RADIO 
TELEWIZOR 

VIDEO 
KOMPUTER 

 

2 

 
SAL A LEKCYJNA 

NIESTANDARDOWA 
 

 
1 
 

125 

RADIO 
TELEWIZOR 

VIDEO 
KOMPUTER 

 
3 
 

SALA GIMNASTYCZNA 
 

1 
 

300 SPRZĘT DO ĆWICZEŃ 

3a 
 

SALA STEP 
 

1 
 

50 
 

 
SPRZĘT DO ĆWICZEŃ 

 

3b 
 

SALA DO ĆWICZEŃ 
LEKKOATLETYCZNYCH 

 

1 
 

 
50 

 
SPRZĘT DO ĆWICZEŃ 

 

 
3c 

 
SALA DO PINGPONGA 

 
1 
 

 
25 

 
SPRZĘT DO GRY 

 

 
3d 

 
SIŁOWNIA 

 
1 

 
180 

 
SPRZĘT DO ĆWICZEŃ 

 

 
4 

 
PRACOWNIA 

KOMPUTEROWA 
 

 
4 
 

61 

LICZBA STANOWISK: 
60 
 
 

5 
SIEĆ INTERNETOWA 

 
5 98 

LICZBA STANOWISK: 
98 

6 
 

STOŁÓWKA 
 

1 120 
LICZBA STANOWISK 
NA JEDNĄ ZMIANĘ: 

120 

7 
 

GABINET LEKARSKI 
 

1 15  

 
8 
 

 
 

BIBLIOTEKA 
 
 

1 
 

50 

LICZBA WOLUMINÓW- 
OKOŁO 25.000 

Program komputer. MOL 

POMOCE 
MULTIMEDIALNE 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE WIĘCBORK 
 

16 
 

9 
 

CZYTELNIA 
 

1 35 
LICZBA MIEJSC: 

25 

10 
 

ŚWIETLICA 
 

1 
 

60 

LICZBA MIEJSC: 
36 
 

11 
 

INTERNAT 
 

1  
LICZBA MIEJSC: 

27 

12 
 

RADIOWĘZEŁ 
 

1   

13 TOALETY 3   

 
 
 
 

NAUCZYCIELE 
 
 

 
LP. 

 
WYKSZTAŁCENIE  

 
LICZBA  

PEŁNOZATRUDNIONYCH  

 
LICZBA 

NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH  

1. DOKTOR - - 

2. 
WYŻSZE MGR Z 
PRZYG. PEDAG. 

35 4 

3. 
WYŻSZE MGR BEZ 

PRZYG. PEDAG. 
- - 

4. 
WYŻSZE ZAWODOWE 
Z PRZYGOT. PEDAG. 

1 - 

5. 
 

WYŻSZE ZAWODOWE 
BEZ PRZYGOT. PEDAG 

- - 

6. 
 

RAZEM: 
36 4 

 
 
 

                                                                                                                     
RAZEM 40 NAUCZYCIELI 

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE WIĘCBORK 
 

17 
 

                                                                                                                                                              

 
KLASYFIKACJA WEDŁUG STOPNIA 
ZASZEREGOWANIA NAUCZYCIELA 

 
 

Lp. NAUCZYCIEL 
STAŻYSTA 

NAUCZYCIEL 
KONTRAKTOWY 

NAUCZYCIEL 
MIANOWANY  

NAUCZYCIEL 
DYPLOMOWANY  

1 0 2 17 17 

 
 
 
 

KADRA  
 

 

LP. STANOWISKO LICZBA 

1 DYREKTOR SZKOŁY 1 

2 V-CE DYREKTOR 1 

3 KIEROWNIK INTERNATU 1 

4 KIEROWNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 

5 PEDAGOG 1 

 
6 

WYCHOWAWCA INTERNATU 1 

7 
 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY 
 

1 

8 
 

NAUCZYCIELE - BIBLIOTEKARZE 
 

2 

9 
 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY 
 

1 
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PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY I INTERNATU 
 

 

Lp. STANOWISKO LICZBA ETAT 

1 KSIĘGOWA 1 1 

2 SEKRETARIAT 1 1 

3 WOŻNY 1 1 

4 PALACZ 5 5 

5 KUCHARKA 3 3 

6 INNE-MAGAZYNIER 
 

1 1 

7 SPRZĄTACZKI 4 4 

8 KIEROWNIK ADMIN.- GOSP. 
 

1 0,75 

9 GŁÓWNA KSIĘGOWA 
 

1 1 

10 REFERENT 
 

1 0,5 

11 PRACZKA 1 0,5 

12 KONSERWATOR 1 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESPÓŁ SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE WIĘCBORK 
 

19 
 

 

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH  
NA POZYCJĘ STRATEGICZNĄ SZKOŁY 

 

 

I. Wewnętrzne atuty szkoły 
II. Wewnętrzne zagrożenia szkoły 

1. Atuty materialne 

� posiadamy: 

• 5 pracowni komputerowych z dostępem do sieci 

internetowej, 

• salę gimnastyczną i boisko, 

• siłownię, 

• bibliotekę wraz z czytelnią i MCI, 

• klasopracownie przedmiotowe, 

• internat z pełną bazą materialną, 

• świetlicę dla uczniów, 

• sanitariaty na każdej kondygnacji budynku, 

• szkolny  samochód osobowo – dostawczy, 

 

1. Zagrożenia materialne 

 

• brak laboratorium do nauki języków 

obcych, 

• brak środków na aktualizację zasobów 

bibliotecznych, 

• brak środków finansowych na naprawę i 

modernizację wyposażenia klasopracowni 

oraz pracowni informatycznych, 

• brak środków finansowych na bieżące 

remonty zabezpieczające i modernizację 

budynków szkolnych, 

• przestarzały system ogrzewania 

• sala gimnastyczna przy internacie, 

oddalona od budynku szkolnego, 

• brak sklepiku szkolnego 

 

2. Atuty programowe 

• opracowane: wewnątrzszkolny system oceniania, statut, 

regulamin szkoły -ewaluacja dokumentów, 

• opracowane przedmiotowe systemy nauczania 

• dobrze działające komisje przedmiotowe: komisja 

przedmiotów ogólnokształcących i komisja przedmiotów 

zawodowych, 

• opracowany szkolny program wychowawczy i 

profilaktyczny i oraz roczny plan rozwoju szkoły, 

• studia podyplomowe nauczycieli, 

• ukończone przez nauczycieli kursy na egzaminatorów, 

• uwzględnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych- zajęcia 

wyrównawcze, 

2. Słabości programowe 

• brak programów autorskich, 

• mała ilość kursów organizowanych przez 

szkołę w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli, 

• brak warsztatów i konferencji 

metodycznych organizowanych dla 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

• brak współpracy z doradcami 

metodycznymi, 

• zbyt mała liczba czynnych egzaminatorów 

OKE w zakresie przedmiotów 

zawodowych, 
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• wykorzystywanie technologii informacyjnej w procesie 

dydaktycznym, 

• organizowanie zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze 

środków unijnych 

• dobre przygotowanie uczniów do egzaminów 

zewnętrznych, 

• analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 

• konkursy i olimpiady dla uczniów, 

• przeciwdziałanie patologiom i agresji, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• doskonalenie standardów, jakości pracy szkoły, 

• aktywna działalność informacyjna i wychowawcza 

nauczycieli szkoły, 

 

3. Atuty organizacyjne 

•  historia i tradycja szkoły  

• autonomia szkoły w granicach prawa 

• kadra zorientowana na zmiany edukacyjne, 

• plany i programy szkoły dostosowane do wymogów 

reformy oświaty, 

• skuteczne kształcenie poprzez prowadzenie zajęć 

lekcyjnych w grupach na przedmiotach: języki obce, 

programowanie, technologia informacyjna, 

oprogramowanie biurowe, pracownia ekonomiczna,  

• współpraca nauczycieli i szkoły z Radą Rodziców i 

rodzicami uczniów, 

• aktywna współpraca pedagoga szkolnego z uczniami, 

rodzicami i instytucjami, jak: poradnia psychologiczno - 

pedagogiczna, 

• wprowadzenie nowych kierunków i profili kształcenia 

zgodnych z potrzebami rynku pracy i zainteresowaniami 

młodzieży, 

• praca pedagogiczna i wychowawcza biblioteki szkolnej 

• funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery, 

• aktywna działalność samorządu szkolnego, 

• koła zajęć pozalekcyjnych:  PCK, fotograficzne, 

plastyczne, szachowe, sportowe,  

• dodatkowe zajęcia w ramach programu unijnego „Mój 

start w życie zawodowe” 

3. Słabości organizacyjne 

• ograniczone możliwości indywidualizacji 

nauczania, 

• brak podziału na grupy językowe zgodnie 

ze stopniem zaawansowania uczniów, 

• niedostateczny kontakt rodziców ze szkołą, 

• zbyt duża absencja nauczycieli powodująca 

trudności w realizacji programów 

nauczania oraz organizacji zastępstw, 

• trudności z dojazdem uczniów na zerową 

godzinę lekcyjną 

• utrudniony dojazd i odjazd ze szkoły 

uczniów z terenów wiejskich  (PKS) 
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• radiowęzeł szkolny, 

• praktyki zawodowe w różnych instytucjach, również za 

granicą 

• bieżąco aktualizowana szkolna witryna internetowa, 

• zorganizowanie zajęć adaptacyjno - integracyjnych w 

klasach I, 

• organizowanie spotkań z lekarzami i pielęgniarką 

szkolną, 

• organizowanie przez pedagoga szkolnego „pogotowia 

naukowego” dla uczniów mających trudności w nauce, 

• działalność kulturalna Szkolnego Zespołu Artystycznego  

(SZA), 

• organizowanie „Drzwi Otwartych” szkoły,  

 
• działalność Międzyszkolnego Klubu Wolontariuszy 

„AMICUS”, 

• opieka socjalna nad uczniami: stypendia, współpraca z 

opieką społeczną, Powiatowym Zespołem Pomocy 

Rodzinie, komisją ds. osób niepełnosprawnych, 

•  atmosfera w szkole, przyjazna uczniom, nauczycielom i 

pracownikom szkoły, 

• pozytywne relacje uczeń- nauczyciel- rodzic 

• dobry wizerunek szkoły w środowisku  

• realizowanie projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uczenie się przez całe 

życie” 

III. Zewn ętrzne możliwości IV. Zewnętrzne zagrożenia 

1. Szanse materialne 

• udostępnienie internatu, stołówki, sal gimnastycznych i 

siłowni innym podmiotom, 

• zorganizowanie imprez kulturalnych, zabaw, balów 

charytatywnych, pikników wspierających rozwój szkoły, 

• obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez połączenie 

ZS – CE z  LO, 

 

1. Zagrożenia materialne 

• ubóstwo i bezrobocie 

• pogłębianie się dysproporcji materialnych 

• wzrastające koszty edukacji młodzieży, 

 

2. Szanse programowe 

• otwieranie nowych kierunków kształcenia dostosowanych 

do potrzeb rynku pracy, 

2. Zagrożenia programowe 

• brak propozycji nowych zawodów i 

kierunków kształcenia, 
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• współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

• dalsza współpraca z WSG w Bydgoszczy, 

• współpraca z PTE, 

• ścisły kontakt z KPCKN W Bydgoszczy w zakresie 

dydaktyki i metodyki nauczania, 

• praktyki zawodowe w różnych instytucjach, 

• praktyki zagraniczne dla uczniów technikum 

hotelarskiego, 

• współpraca z zakładowymi opiekunami praktyk i 

przedstawicielami PUP-u, 

 

• często zmieniające się przepisy prawa 

oświatowego, 

• zmiany programów nauczania, 

• brak podręczników dostosowanych do 

nowych programów nauczania 

•  wejście nowej podstawy programowej 

3. Szanse organizacyjne 

• udział uczniów w pracach sekcji MGOK w Więcborku, 

• udział młodzieży w przedstawieniach teatralnych, 

seansach filmowych, imprezach kulturalnych, 

• udział młodzieży szkolnej w WOŚP, 

• dobra sieć dróg i połączeń PKS z gminami sąsiednimi, 

• pozyskanie uczniów z ościennych powiatów i gmin,  

3. Zagrożenia organizacyjne 

• niedostateczny przepływ informacji między 

organem prowadzącym szkołę a szkołą,  

• niekorzystne zmiany demograficzne, 

• wzrost konkurencyjności  szkół, 
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ANALIZA GRUPY UDZIAŁOWCÓW W PLANOWANIU 
STRATEGICZNYM ROZWOJU SZKOŁY 

 
 
 

Grupa Możliwość 
Zaangażowanie 
(wysokie, 
średnie, niskie) 

Kryteria, według jakich dokonywano 
samooceny szkoły  

Uczniowie Wysoka Średnie 1. Wizerunek szkoły 
2. Atrakcyjne profile kształcenia 
3. Atrakcyjność zajęć 
4. Warunki bezpieczeństwa na terenie 

szkoły 
5. Stosunek nauczycieli do uczniów 
6. Udział w olimpiadach i konkursach 
7. Życie wewnętrzne szkoły i możliwości 

realizacji własnych zainteresowań 
8. Czytelny system oceniania 
9. % uzyskujących promocję 
10. % podejmujących studia i inne formy 

kształcenia 
11. Możliwość zatrudnienia absolwentów 

 

Nauczyciele Wysoka Średnie i wysokie 1. Baza dydaktyczna 
2. Organizacja szkoły 
3.  Dostęp do źródeł informacji 
4. Bezpieczeństwo 
5. Warunki finansowe 
6. Motywowanie finansowe 
7. Możliwość samorealizacji i podnoszenia 

kwalifikacji 
8. Atmosfera i stosunki międzyludzkie 

 

Rodzice Wysoka Niskie 1. Współpraca z dyrekcją i wychowawcami 
2. Kontakty z nauczycielami 
3. Znajomość szkoły i jej problemów 
4. Znajomość zasad i kryteriów oceniania 
5.  Poziom opieki rodzicielskiej nad swoimi 

dziećmi 
6. Pomoc w wyborze i kierunku kształcenia  
7. Zaangażowanie w realizację obowiązków 

uczniowskich 
8. Pomoc materialna szkole 

 

Pracodawcy Wysoka Niskie i średnie 1. Kontakty ze szkołą 
2. Pomoc materialna dla szkoły 
3. Udział w formach kształcenia i 

podnoszenia kwalifikacji 
organizowanych przez szkołę 

4. Przyjmowanie uczniów na praktyki 
5. Zatrudnienie absolwentów 
6. Formułowanie przyszłych potrzeb 

kadrowych 

 

Organ 
prowadzący 

Wysoka Wysokie 1. Organizacja pracy szkoły 
2. Warunki bhp szkoły 
3. Polityka kadrowa 
4. Umiejętność menadżerska dyrektora 
5. Dostosowanie profilu wykształcenia do 

potrzeb środowiska  
6. Racjonalne wykorzystanie środków 
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finansowych z budżetu 
7. Gospodarowanie środkami specjalnymi 

wypracowanymi przez szkołę 
8. Finansowanie dokształcania 

nauczycieli. 
Nadzór 

pedagogiczny 
wysoka wysokie 1. Mierzenie, jakości pracy szkoły 

2. Współpraca wizytatorów i 
pracowników merytorycznych KO ze 
szkołą. 

3. Pomoc specjalistów 
4. Konferencje i warsztaty dla nauczycieli 
5. Dokształcanie kadry kierowniczej 

 

 
 
 
 

Wizja rozwoju Zespołu Szkół –  
Centrum Edukacyjne 

 
 

Kategoria Pozostawić Zmiany Placówka w 
przyszłości 

Baza materialna - pracownie 
komputerowe- 4 
- pracownie 
dydaktyczne-10 
- sala gimnastyczna z 
zapleczem-3 
- biblioteka i czytelnia 
- prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 
- funkcjonowanie 
internatu i stołówki 
szkolnej 
- funkcjonowanie 
świetlicy szkolnej 

1. Unowocześniać na bieżąco 
sprzęt komputerowo- 
medialny. 

2. Wyposażyć pracownie 
informatyczne w programy 
dostosowane do profili 
kształcenia      

3.  Uzupełniać zasoby 
biblioteki o podręczniki i 
inne środki dostosowane 
do programów i profili 
kształcenia 

4. Przeprowadzić konieczne 
modernizacje sal szkolnych  

5. Systematycznie wymieniać 
przestarzałe meble w 
klasach 

 

 
Dzięki temu: 
 

1. Młodzież korzysta z bogatej bazy sportowej szkoły 

2. Młodzież ma dostęp do szybkiej informacji. 

3. Młodzież ma możliwości zakwaterowania w przypadku trudności z dojazdem do szkoły oraz 

wyżywienia. 

4. Młodzież ma zapewnioną opiekę w szkole: w czasie lekcji i poza lekcjami. 

5. Jest możliwość prowadzenia własnych form zajęć pozalekcyjnych. 

6. Jest realizowana współpraca ze środowiskiem. 

7. Poprawia się wizerunek i atrakcyjność szkoły. 
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Kategoria Pozostawić Zmiany Placówka w przyszłości 

Organizacja 1. Autonomia szkoły 
2. Tradycje i ceremonie 

szkoły 
3. Dotychczasowe 

podstawowe profile 
kształcenia 

4. Standardy wymagań 
5. Szkolny i 

nauczycielski system 
oceniania  

6. Programy dydaktyczne 
7. Podział na grupy w 

czasie zajęć 
8. Praca pedagoga 
9. Praca pielęgniarki 

szkolnej 
10. Praca zespołu 

wychowawczego 
11. Praca komisji 

stypendialnej 
12. Praca samorządu 

szkolnego 
13. Doradztwo zawodowe 
14. Współpraca ze 

szkołami Unii 
Europejskiej 

15. Współpraca z 
uczelniami wyższymi 
w regionie 

1. Wprowadzić 
1-roczne i 2-
letnie studium 
policealne, 
kontynuujące 
profile 
kształcenia 
ogólnego 

2. Stosować 
higieniczny 
plan lekcji 

1. Funkcjonują: 
a) 4-letnie technika 
b) 2-letnia i 3-letnia zasadnicza 

szkoła zawodowa 
c) 2-letnie liceum 

uzupełniające  
d) 3-letnie liceum  
e) Roczne i dwuletnie szkoły 

policealne 
f) Funkcjonuje system 

monitoringu pracy szkoły 
oraz jego ewaluacja 

g) Prowadzone są aktywne 
zajęcia pozalekcyjne w 
formie list przedmiotów i 
kółek zainteresowań 

h) Prowadzi się wewnętrzny 
system oceniania kadry 
nauczycielskiej 

i) Prowadzona jest prawidłowa 
polityka kadrowa 

j) Szkoła współpracuje z 
uczelniami wyższymi w 
kraju i w regionie 

k) Funkcjonuje system 
wdrażania zmian w jego 
ewaluacja 

 

 
 
 
Dzięki temu: 
 

1. Uczniowie maja możliwość kształcenia zgodnego z własnymi potrzebami i 

zainteresowaniami. 

2. Wzrasta liczba uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu 

szkolnym, regionalnym i ponadregionalnym. 

3. Uczniowie maja możliwość ujawniania i rozwijania własnych zainteresowań. 

4. Czas wolny ucznia jest odpowiednio zagospodarowany, co ułatwia realizację 

profilaktyki zjawisk patologicznych. 

5. Wzrasta liczba absolwentów o przydatnych w środowisku kwalifikacjach 

studiujących lub w innych formach realizujących swoje potrzeby edukacyjne i 

zawodowe. 

6. Społeczeństwo gminy i powiatu ma możliwość korzystania z bazy materialnej, 

dydaktycznej i sportowej szkoły. 

7. Poprawia się, jakość pracy szkoły. 
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Kategoria Pozostawić Zmiany 
Placówka w 
przyszłości 

Programowe 1. Program 
dostosowany do 
zmian edukacyjnych 
WSO 

2. Nauczycielskie 
(przedmiotowe) 
systemy oceniania 

3. Stosowanie 
aktywnych metod 
nauczania 

4. Szkolny program 
wychowawczy i 
profilaktyki 

5. Praca zespołów 
problemowych(stały
ch i doraźnych) 

6. Realizacja 
programów 
terapeutycznych 

7. Uczestnictwo 
nauczycieli w 
doskonaleniu 
zawodowym 

8. współpraca z: 
 -rodzicami 
 -środowiskiem 
 -z zakładami pracy 
 -innymi szkołami 

1. Prowadzić bieżącą 
ewaluację programów 
WSO i PSO 

2. Profile kształcenia 
dostosować do 
potrzeb środowiska i 
możliwości szkoły 

3. Zachęcać do 
opracowania przez 
nauczycieli 
programów autorskich 

4. Zainteresować 
kolejnych nauczycieli 
i pomagać w 
ukończeniu kursów na 
egzaminatorów 
O.K.E. 

5. Tworzyć warunki dla 
zdobywania przez 
nauczycieli kolejnych 
stopni awansu 
zawodowego  

1. System oceniania 
WSO, PSO(NSO) 
jest stałym 
elementem 
funkcjonowania 
szkoły 

2. Większa liczba 
nauczycieli 
przygotowana jest 
do pełnienia 
funkcji 
egzaminatora 
R.K.G. 

3. Nauczyciele 
uczestniczący w 
wewnętrznych 
egzaminach 
maturalnych i z 
przygotowania 
zawodowego 

4. W szkole 
funkcjonuje 
ośrodek do 
przeprowadzania 
egzaminu praktyk 
dla absolwentów 
szkoły zawodowej 
w zawodzie 
sprzedawca 

 

 
Dzięki temu: 
 

1. Istnieją porównywalne kryteria sprawdzania efektów nauki i oceniania. 

2. Zwiększyła się motywacja pracy ucznia i nauczyciela. 

3. Zwiększyła się kultura zachowania uczniów. 

4. Umocniła się pozycja szkoły. 

 
 

Kategoria 
Pozostawić Zmiany Placówka w przyszłości 

Stosunki 
międzyludzkie 
 
 

1. Pozytywne relacje 
nauczyciel –uczeń 

2. Dobre i koleżeńskie 
relacje pomiędzy 
nauczycielami 

3. Przyjazna atmosfera w 
gronie pedagogicznym 

4. Współpraca nauczycieli w 
ramach Rady 
Pedagogicznej i zespołów 

5. Wymiana doświadczeń 
6. Dobre relacje nauczycieli 

z pracownikami szkoły 

1. Umacniać pozytywne 
relacje międzyludzkie 

2. Stworzyć obiektywny 
system oceny pracy 
kadry nauczycielskiej 

3. Nauczyciele 
dostrzegają potrzebę 
zmian i dostrzegają 
innowacje 

4. Nauczyciele 
współpracują 
twórczo w ramach 
szkoły i dorosłych 
zespołów  

5. Zwiększyć 
profesjonalizm kadry 
pedagogicznej i 
pracowników szkoły 
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7. Dotychczasowe wspólne 
imprezy okolicznościowe 

Dzięki temu: 
 

1. Nauczyciele są otwarci i nastawieni na zmiany. 

2. Nauczyciele współpracują na wszystkich płaszczyznach pracy szkoły. 

3. Funkcjonuje zasada partnerstwa. 

4. W szkole panują życzliwe koleżeńskie relacje. 

5. Grono jest zintegrowane. 

6. Wzrosło zainteresowanie naszą placówką ze strony klientów oświaty. 

 
 
 
 


