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„Chodzi o to, by rozbudować w dziecku ciekawość świata 

i nakierować jego uwagę na dziedziny ważne dla społeczeństwa” 

 

- Albert Einstein 
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O szkole 

Historia Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu ma swój początek 

w roku 1946, kiedy to w czerwcu powołano Trzyletnią Szkołę Przemysłowo-Górniczą. 

Kolejnym etapem w życiu szkoły było przemianowanie jej na Gimnazjum Przemysłowo-

Górnicze, a rok później na Gimnazjum i Liceum Przemysłu Węglowego. Obok klas licealnych 

otwarto pierwsze klasy Technikum Górniczego. W roku szkolnym 1964/1965 utworzono 

w szkole wydział energetyczny, który z czasem ukierunkował dalszą działalność szkoły. 

W kolejnych latach szkoła kilka razy zmieniała swoją nazwę, by z dniem 1 stycznia 1993 roku 

przekształcić się w Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych, tzw.”Energetyk”. Rozpoczęto 

wówczas nauczanie na profilach elektronicznym i elektryczno-energetycznym w oparciu 

o autorską dokumentację opracowaną przez zespół nauczycieli. 30 stycznia 2002 roku, 

Uchwałą Miejskiej Rady Wałbrzycha, ZSEE przekształcono w Zespół Szkół Nr 8, w skład 

której weszły: Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła 

Policealna. Kształcono na kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym, 

telekomunikacyjnym i usług pocztowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

pracodawców, poszerzono ofertę edukacyjną o kierunki informatyczne, teleinformatyczne 

i organizacji reklamy. Z dniem 1 września 2011 szkoła zyskała nową nazwę – Zespół Szkół 

Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.  

W naszej szkole system kształcenia oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach, 

bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane 

i dostosowywane do specyfiki specjalności. 

ZSP „Energetyk”  realizuje swą misję dzięki kreatywnym i innowacyjnym metodom 

przekazywanie wiedzy oraz wysokiej jakości kształcenia. Jest to szkoła otwarta na nowe 

wyzwania. Lekcje teoretyczne ilustrowane są ćwiczeniami praktycznymi, doświadczeniami, 

pokazami, prezentacjami, podczas których wykorzystywane są urządzenia multimedialne 

i audiowizualne. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą 

na innowacje, ustawicznie się doskonalącą i wzbogacającą warsztat pracy. Jesteśmy skierowani 

na potrzeby uczniów, dlatego dajemy im szerokie możliwości rozwoju własnych umiejętności, 

zainteresowań i pasji. Poza codzienną nauką, szkoła oferuje im wiele innych zajęć i aktywności. 
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Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” posiada status laboratorium Europejskiego 

Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) i Laboratorium LCN (Inteligentne Sieci 

Elektryczne). Jesteśmy szkołą, która dba o bezpieczeństwo uczniów nie tylko w szkole. 

Uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie „Szkoła bez przemocy”. Posiadamy certyfikat 

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”. Jesteśmy prekursorami lokalnych działań na rzecz 

bezpieczeństwa młodych internautów. Organizujemy konferencje dla nauczycieli, dyrektorów 

szkół, pedagogów i psychologów oraz akcje dla młodzieży szkół podstawowych 

i gimnazjalnych „Pomyśl zanim klikniesz” przy współpracy portali Nasza-klasa, Allegro, 

Fundacji Kidprotect, Dolnośląskiej Komendy Policji oraz PPP w ramach „Dnia Bezpiecznego 

Internetu”, a od 2016 jesteśmy  inicjatorami i koordynatorami prac Zespołu ds. Bezpieczeństwa 

Dzieci i Młodzieży w Internecie „bezpieczni@walbrzych” działającego przy Prezydencie 

Miasta Wałbrzycha. 

 

ZSP „Energetyk” jest największą szkołą zawodową w Wałbrzychu. Jest to placówka 

publiczna, a jej siedziba mieści się w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 5. Organem 

prowadzącym szkołę jest Gmina Wałbrzych. 

 

W skład zespołu wchodzi: 

• Technikum nr 5  

o 4-letnie dla absolwentów gimnazjum (ostatni nabór w 2019 roku) 

o 5-letnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) 

 

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 3  

o 3-letnia dla absolwentów gimnazjum (ostatni nabór w 2019 roku) 

o 3-letnia dla absolwentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

 

Kształcimy w kierunkach: 

1) technikum:  

a) technik elektronik,  

b) technik elektryk,  

c) technik informatyk,  

d) technik reklamy, 

 e) technik organizacji reklamy, 

f) technik cyfrowych procesów graficznych,  
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g) technik grafiki i poligrafii cyfrowej,  

h) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 

2) branżowa szkoła I stopnia:  

a) elektryk,  

b) elektromechanik. 

 

Dokumenty 

W celu przygotowania niniejszej strategii wykorzystane zostały następujące dokumenty 

i źródła:  

• Statut Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (tekst jednolity 

z dnia 4 marca 2020 roku); 

• Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” 

w Wałbrzychu. Rok Szkolny 2020/2021; 

• Koncepcja Rozwoju Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu 2015; 

• Strategia województwa dolnośląskiego 2020; 

• Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz.U. 2019 poz.991); 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2000 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.); 

• analiza wniosków i spostrzeżeń uczniów; 

• analiza wniosków z Rad Pedagogicznych oraz zebrań z rodzicami; 

• ewaluacje projektów międzynarodowych, realizowanych przez szkołę.  
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Misja i wizja  

Naszym celem jest przygotowanie kompetentnych specjalistów w wybranych 

zawodach. W założeniu nasza szkoła ma być placówką, w której: 

• wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia 

oraz wszechstronnie przygotowujemy do zawodu; 

• nauczamy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w atmosferze wzajemnej 

życzliwości i zrozumienia;  

• podnosimy efektywność kształcenia, indywidualizujemy proces nauczania,  

• wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej; 

• wychowujemy w duchu patriotycznym poprzez wdrażanie zachowań służących 

poszanowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz symboli narodowych; 

• szanujemy podmiotowość każdego człowieka; 

• przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania  

w świecie ludzi dorosłych oraz pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych; 

• dążymy do wychowania człowieka odpowiedzialnego, świadomego 

podejmowanych decyzji i otwartego na świat; 

• dbamy o tradycje oraz ceremoniał szkolny; 

• umacniamy współpracę z rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi wspierającymi 

szkołę w jej rozwoju; 

• diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego; 

• przeciwstawiamy się agresji i przemocy oraz przeciwdziałamy wszelkim 

patologiom; 

• dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez zapoznawanie i stosowanie 

zasad BHP oraz procedur pracy z urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi  

i informatycznymi; 

• propagujemy postawy ekologiczne. 

 

Pragniemy, by nasi uczniowie byli wyposażani w kompetencje międzykulturowe, które 

umożliwią im pracę w środowisku międzynarodowym. Bierzemy również pod uwagę 

pracodawców, którzy będą poszukiwali kandydatów wyposażonych w wiedzę i umiejętności 

na najwyższym, europejskim poziomie oraz o wysokich kompetencjach komunikacyjnych – 

zwłaszcza w zakresie języków obcych. Celem jest również zwiększanie prestiżu naszej 
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placówki poprzez nawiązywanie zagranicznych współprac przy różnego typu działaniach, 

a poza tym – budowanie i rozwijanie partnerstw z organizacjami zza granicy. Umożliwi to nie 

tylko obupólną wymianę doświadczeń, ale też pozyskanie innowacyjnych metod, technik 

i narzędzi do pracy z uczniem oraz do pracy w poszczególnych zawodach, w których nasi 

uczniowie się kształcą. Dążymy zatem do wzmacniania innowacyjności i zwiększania 

atrakcyjności placówki, by była szkołą pierwszego wyboru dla kandydatów i wyróżniała się na  

tle innych. Dalsze dążenie do podejmowania działań o zasięgu międzynarodowym  jest zatem 

bardzo ważnym celem rozwojowym. Z kolei współpraca z regionalnymi pracodawcami daje 

nam realny obraz zapotrzebowań rynkowych, co pozwala nam kształcić specjalistów, którzy 

w przyszłości znajdą pracę w zawodzie – a dzięki umożliweniu im udziału w projektach 

międzynarodowych i zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w wiodących organizacjach 

europejskich, kończąc szkołę stają się atrakcyjmi absolwentami na rynku pracy.  

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent naszej szkoły to obywatel Europy XXI wieku, który:  

• posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia 

i potrafi je wykorzystać w praktyce oraz zaplanować własną karierę zawodową; 

• jest osobowością autonomiczną, samodzielnie funkcjonującą w otaczającym 

świecie; 

• poszukuje prawdziwych wartości ogólnoludzkich i traktuje je jako absolutne  

i uniwersalne – zna historię i kulturę własnego kraju, jest odpowiedzialny za jego 

rozwój, przyszłość oraz pozycję wśród innych narodów; 

• potrafi spożytkować swoje indywidualne możliwości, zdolności i talenty, posiada 

motywację do ciągłego kształcenia się i pracy nad sobą; 

• jest odpowiedzialny za własną naukę, zdobycie zawodu i wybranie własnej drogi 

życiowej; 

• jest przygotowany do aktywnego twórczego życia w otaczającej go rzeczywistości, 

interesuje się tym co nowoczesne, ale jednocześnie odnosi się  

z szacunkiem do przeszłości i tradycji; 

• prezentuje prorodzinną i prospołeczną postawę życiową – umie krytycznie  

i obiektywnie oceniać aktualną rzeczywistość, w tym również środowisko,  

w którym żyje; 
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• przestrzega norm prawnych i moralnych, niezależnie od tego, w jakich układach 

społecznych oraz środowiskach się znajduje – ma to odniesienie również do 

środowisk międzykulturowych;  

• potrafi rozważnie oceniać pokusy, zagrożenia płynące ze świata i bezpośrednie 

otoczenie oraz dystansować się wobec nich; 

• w swoim postępowaniu kieruje się zarówno rozumem jak i emocjami, nad którymi 

potrafi panować – śmiało wygłasza swoje poglądy i broni ich, przy czym nadaje 

wyraźną postać własnym przekonaniom i decyzjom; 

• w pełni odpowiada za swoje czyny i słowa, jest konsekwentny w działaniu, posiada 

umiejętność samokontroli i modyfikowania swoich błędnych decyzji; 

• jest prawdomówny, umie przyznać się do błędów i przeprosić za nie; 

• jest życzliwy i uczynny, nie odmawia pomocy potrzebującym wsparcia, cechuje go 

wysoka kultura osobista; 

• odnosi się z szacunkiem do innych, ale również żąda szacunku dla siebie  

w środowisku rodzinnym i szkolnym, jest tolerancyjny i otwarty na innych; 

• okazuje wrażliwość na piękno otaczającej go przyrody i wytworów ludzkich; 

• okazuje wrażliwość na różnorodność kulturową;  

• potrafi działać w grupie (także międzykulturowej) oraz przyjmuje 

współodpowiedzialność za przebieg pracy i jej efekty;  

• potrafi samodzielnie korzystać z różnych dostępnych źródeł wiedzy, także 

obcojęzycznych; 

• jest elastyczny, potrafi łatwo zaadaptować się do zachodzących zmian;  

• zna języki obce na zadowalającym poziomie; 

• sprawnie posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem użytkowym; 

• dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, zna zasady BHP oraz 

procedury pracy z urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi  

oraz informatycznymi. 

 

Absolwent naszej szkoły to ktoś, kto posiada niezwykle cenny dzisiaj atut – konkretny 

zawód, jest fachowcem w swojej dziedzinie, który świetnie odnajduje się w rzeczywistości 

pozaszkolnej. Dokładamy starań, aby nasz absolwent był wszechstronnie wykształcony 

i z wiarą we własne siły oraz możliwości, potrafił odnaleźć swoje miejsce w życiu. W związku 

z dynamiką zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, dokładamy wszelkich starań, by 
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uczniowie po zakończeniu edukacji formalnej, mieli możliwość odnaleźć się na europejskim 

rynku pracy. W związku z tym kładziemy nacisk także na realizację projektów zagranicznych, 

by uzyskane przez uczniów wiedza i kompetencje prezentowały jak najwyższy poziom oraz 

były adekwatne do stawianych wymagań.  

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego 

Badania przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym wskazują że problemy 

występujące w szkole dotyczą: 

• podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych tj. wagarowanie, palenie 

papierosów; 

• zażywanie środków odurzających; 

• niskiej frekwencji na zajęciach; 

• niskiej motywacji uczenia się oraz podejmowania aktywności na terenie szkoły; 

• znajomości i przestrzegania zasad dobrego wychowania; 

• zarządzanie sobą w czasie wolnym; 

• radzenie sobie ze stresem; 

• współpracy z rodzicami; 

• znajomości alternatywnych wzorców osobowych; 

• zachowań asertywnych. 

 

Wiele z tych trudności może zostać rozwiązana pośrednio lub bezpośrednio dzięki 

podjęciu różnego rodzaju działań międzynarodowych.  

Przede wszystkim cenne tutaj mogą okazać się projekty mobilności zagranicznej, podczas 

których uczniowie realizują swoje praktyki zawodowe. Nie tylko jest to element podnoszący 

atrakcyjność szkoły, jak i programów kształcenia, ale także ważne wydarzenie z perspektywy 

ogólnorozwojowej młodych ludzi. Mobilność pozwala zdobyć w środowisku 

międzynarodowym wiedzę oraz umiejętności, które są niezbędne w danym zawodzie, 

a ponadto – nabyć i doskonalić postawy niezbędne w codziennym życiu. Odnosząc się do 

powyżej zaprezentowanej diagnozy, zagraniczne mobilności zawodowe pozwalają nabywać 

uczniom umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz doskonalenia umiejętności 

organizacyjnych, w tym planowania, a ponadto pozwalają doskonalić umiejętności 

przedsiębiorcze. Są też okazją do podjęcia pierwszych kroków w zawodzie, w którym się 
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kształcą, w środowisku międzynarodowym, wielokulturowym. Dzięki temu stają się wrażliwsi 

na odmienność kulturową, a także wzmacniają umiejętności pracy w zespole 

międzynarodowym. Nie bez znaczenia pozostaje doskonalenie kompetencji komunikacyjnych 

– zarówno komunikacji werbalnej (języków obcych – głównie angielskiego, ale też języków 

krajów wyjazdowych), jak i niewerbalnej (która jest bardzo istotna w komunikacji 

międzykulturowej, gdyż przykładowo ten sam gest może mieć różne znaczenia w zależności 

od kultury danego kraju).  

Jeśli chodzi o trudności związane z niską frekwencją oraz niską motywacją uczniów – 

uważamy, że również w tej kwestii działania o randze międzynarodowej mogą mieć niemałe 

znaczenie. Odpowiednie uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie rozwiązań 

zaczerpniętych z organizacji zagranicznych, zastosowanie nowatorskich metod, technik 

i narzędzi pracy może okazać się kluczowe, by zachęcić uczniów do przejawiania proaktywnej 

postawy nie tylko w trakcie zajęć obowiązkowych, ale również do angażowania się w działania 

pozalekcyjne. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia szkoleń kadry. Kładziemy nacisk 

na nieustanne ich doszkalanie się i nieustannie szukamy nowych opcji, by ten proces był jak 

najbardziej efektywny. W związku z tym zdecydowaliśmy się wziąć udział nauczycieli 

w projekcie Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II, finansowanym ze 

środków unijnych.  

 

Otoczenie szkoły  

Jeśli mowa o otoczeniu szkoły, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim 

o Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To jedna z największych i najdynamiczniej 

rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny w wielu lokalizacjach Polski południowo – 

zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. 

W związku z dynamicznym rozwojem, nieustannie pojawiają się nowe oferty pracy, 

które niejednokrotnie mogą być dla naszych absolwentów ogromną szansą. Firmy, które są 

zlokalizowane w tej strefie i jej podstrefach, w dużej mierze są przedsiębiorstwami 

międzynarodowymi, mającymi filie w różnych miejscach na świecie. To firmy, które cechują 

się prestiżem, ale również wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami pracowników. 

W związku z tym przyjęliśmy sobie za cel odpowiednio przygotować naszych uczniów do 

podjęcia tam zatrudnienia. Kluczowe jest nie tylko zdobywanie przez nich wiedzy 
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i umiejętności, ale również posiadanie poświadczeń zdobytych kwalifikacji – w postaci 

zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów, które mogą wzbogacić CV absolwentów.  

Szczególnie istotne może tutaj okazać się poświadczenie odbycia zagranicznych 

praktyk, co z perspektywy przyszłego pracodawcy w naszej opinii kreuję wizję kandydata, 

który: 

1. potrafi pracować w środowisku międzynarodowym i w zespołach 

międzykulturowych; 

2. zna na zadowalającym poziomie wybrane języki obce, w szczególności język 

angielski; 

3. zdobywał wiedzę i umiejętności na poziomie międzynarodowym; 

4. jest gotowy do samodzielnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy 

i z powodzeniem się na nim odnajdzie; 

5. jest otwarty na zmiany i gotowy do realizacji podróży służbowych, w tym także 

zagranicznych. 

Sam tytuł realizowanych praktyk brzmi zawiera w sobie sformułowanie „zagraniczne praktyki 

szansą na dobrą pracę”. Wierzymy głęboko w potencjał tych wyjazdów.  

 

Projekty finansowane ze środków UE 

Od wielu lat szkoła realizuje projekty mobilności, finansowane ze środków UE – Erasmus+ 

i PO WER, a dawniej też programu Leonardo da Vinci, dbając tym samym o rozwój uczniów 

i umożliwiając im zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas staży zagranicznych.  

• 2012-1-PL1-LEO01-27604 – Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na 

dobrą pracę 

• 2013-1-PL1-LEO01-37727 – Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na 

dobrą pracę II  

• 2014-1-PL01-KA102-001843 – Mobilni zawodowo III - zagraniczne praktyki 

szansą na dobrą pracę 

• 2015-1-PL01-KA102-016139 – Mobilni zawodowo IV - zagraniczne praktyki 

szansą na dobrą pracę 

• 2016-1-PL01-KA102-025734 – Mobilni zawodowo V - zagraniczne praktyki szansą 

na dobrą pracę 
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• 2017-1-PL01-KA102-037762 – Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki 

szansą na dobrą pracę 

• 2018-1-PL01-KA102-049224 – Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki 

szansą na dobrą pracę 

• 2019-1-PL01-KA102-063330 – Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki 

szansą na dobrą pracę 

 

W ciągu tych lat uczniowie realizowali swoje mobilności w krajach takich jak m.in.: 

• Niemcy 

• Włochy 

• Malta 

• Portugalia 

• Francja 

 

Staramy się budować trwałą współpracę z zagranicznymi organizacjami parterskimi. 

Pozwala to efektywnie realizować projekty oraz upowszechniać ich rezultaty.  

W tym roku zdecydowaliśmy się na udział w projekcie konsorcjum, w ramach którego nasi 

nauczyciele wyjadą na zagraniczne job shadowingi do organizacji partnerskich (projekty: 2019-

1-PL01-KA102-064507; 2020-1-PL01-KA102-080099 – Konsorcjum na rzecz doskonalenia 

zawodowego nauczycieli).  

 

Potrzeby w zakresie kooperacji międzynarodowej 

Placówki kształcące zawodowo mają dostęp do coraz szerszego zakresu form wsparcia 

ze źródeł na poziomie ponadnarodowym. Aby móc to wykorzystać, muszą działać 

systematycznie, poprzez uaktualnianie i poszerzanie wiedzy o takich możliwościach. Potrzebą 

naszej szkoły jest bieżąca analiza różnych form współpracy międzynarodowej, co pomoże nam 

w podnoszeniu jakości kształcenia, które oferujemy, rozwoju naszej kadry czy zaspokojeniu 

lokalnego i regionalnego rynku pracy, który w ostatnim czasie dynamicznie się zmienia, 

poprzez np. rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warto wspomnieć również, 

że do naszej szkoły po zakończeniu edukacji w gimnazjum/szkole podstawowej trafia młodzież 

o różnych doświadczeniach, potrzebach, umiejętnościach. Nasi nauczyciele dokładają 

wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować tę młodzież do życia zawodowego i przekazać 
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im najpotrzebniejsze umiejętności. Ważne więc, by i kompetencje kadry były nieustannie 

poszerzane i aktualizowane. 

Wśród założeń, związanych z działalnością międzynarodową i europejską, stawiamy 

sobie następujące założenia:  

- nieustanne rozbudowywanie sieci kontaktów – dostrzegamy potrzebę pozyskiwania 

nowych firm, u których uczniowie będą mogli zrealizować praktyki zawodowe, ale też 

organizacji partnerskich, pośredniczących, z którymi będzie możliwość wymiany doświadczeń, 

implementacja nowoczesnych rozwiązań, zaczerpniętych od nich oraz unowocześniania 

naszych programów kształcenia; 

- utrwalenie już nawiązanych kontaktów – przez ostatnie lata wypracowaliśmy kilka 

silnych partnerstw, które przekładają się na działania nie tylko w kwestii projektów mobilności 

dla uczniów, dzięki temu mamy możliwość wypracowywania nowych, lepszych jakościowo 

standardów kształcenia, dążymy do wzmocnienia programów nauczania i mobilizacji 

nauczycieli, z drugiej strony daje nam to poczucie bezpieczeństwa i stabilności; 

- podniesienie atrakcyjności szkoły poprzez kontynuowanie realizacji projektów 

mobilności zagranicznych jako elementu kształcenia (zgodnie ze strategią Europa 2020) – 

chcemy by uczniowie mieli pewność, że w kolejnych latach oni także będą mogli skorzystać 

z tej oferty naszej szkoły; zauważyliśmy, że dzięki organizacji projektów mobilności znacząco 

zwiększyło się zainteresowanie uczniów niektórymi profilami kształcenia, które oferujemy, a 

w powiecie wzrosło samo zainteresowanie szkołą; chcielibyśmy utrzymać ten pozytywny trend 

utrzymać, zatem uznajemy systematyczną realizację mobilności za jeden z istotnych obszarów, 

nad którymi nasza placówka powinna w najbliższych latach pracować; 

- poprawienie mobilności nauczycieli – chcemy zintensyfikować styczność naszej kadry 

nauczycielskiej z przedsiębiorstwami oraz podmiotami wspierającymi kształcenie zawodowe 

w innych krajach Unii Europejskiej i w ten sposób zwiększać transfer wiedzy; w wymiarze 

praktycznym naszym celem jest np. zwiększenie liczby nauczycieli, którzy odwiedzą firmy ze 

swoich branż (m.in. te goszczące naszych uczniów na praktykach) czy też ilość czasu, którą 

kadra poświęci na takie kontakty; istotne w tej kwestii jest również realizowanie projektu 

konsorcjum nauczycieli, w ramach którego nauczyciele będą mieli możliwość wyjeżdżania do 

partnerów zagranicznych i odbywania job shadowingów;  

- wzmacnianie w naszej placówce potencjału do realizacji działań międzynarodowych, 

w tym związanych z mobilnością – pragniemy systematycznie gromadzić wiedzę niezbędną do 

realizacji projektów w partnerstwach międzynarodowych, m.in. w obszarze zarządzania 

projektami czy efektywnego uczestnictwa w działaniach projektowych; 
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- polepszenie znajomości języków obcych u uczniów, nauczycieli i dyrekcji – jest 

niezbędne w kontaktach międzynarodowych, ale także i na europejskim rynku pracy czy 

w zespołach międzynarodowych i międzykulturowych;  

- zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami z kapitałem zagranicznym ze strefy 

ekonomicznej, którzy już zatrudniają naszych absolwentów; 

- przełożenie na praktykę zdobytych przez uczniów umiejętności i wiedzy oraz 

uczynienie tego w środowisku międzynarodowym. 

 

Cele, plan działania, wskaźniki realizacji  

 

cel uzasadnienie wskaźniki realizacji 

wzmacnianie 

potencjału 

mobilności 

uczniów i kadry  

Odkąd zaczęliśmy wysyłać uczniów na 

zagraniczne staże, zauważamy w nich 

ogromny potencjał rozwojowy, co też 

zaznaczyliśmy w prezentowanej 

strategii. Poza wzmacnianiem 

umiejętności uczniów, projekty te są 

także korzystne pod względem 

wizerunkowym dla szkoły, która staje 

się atrakcyjna w oczach potencjalnych 

kandydatów z dwóch powodów – 

zapewnia możliwość realizacji 

obowiązkowych stażów w różnych 

krajach Europy, a ponadto kadra, która 

kształci młode pokolenia, zdobywa 

wiedzę i umiejętności w środowisku 

międzynarodowym – zatem stosowane 

metody, technik i narzędzia są 

innowacyjne, a treści kształcenia 

ciekawe i co najważniejsze – adekwatne 

do zapotrzebowań europejskiego rynku 

pracy.  

 

• wysłanie każdego roku 

mininum 20 uczniów na 

mobilności zagraniczne; 

• wysłanie minimum 2 

nauczycieli na job 

shadowing w ciągu 

kolejnych 2 lat; 

• przygotowanie minimum 20 

certyfikatów dla uczestników 

mobilności zagranicznych 

w ciągu każdego roku; 

• przygotowanie minimum 20 

dokumentów Europass dla 

uczestników mobilności 

zagranicznych w ciągu 

każdego roku 

 

 

rozwijanie 

umiejętności 

posługiwania się 

językien 

angielskim przez 

uczniów i kadrę  

Niemal we wszystkich zawodach jest 

aktualnie wymagana przynajmniej 

komunikatywna znajomość języka 

angielskiego. Zależy nam, aby nasi 

absolwenci byli w pełni przygotowani 

do podjęcia wyzwań europejskiego 

rynku pracy, zatem chcielibyśmy, aby 

kończąc szkołę byli właściwie 

przygotowani także w tym zakresie. 

Niemniej ważna jest kadra. Żeby 

towarzyszyć uczniom w projektach 

• w szkoleniach językowych 

przed mobilnością uczniów 

w każdej grupie wyjazdowej 

weźmie udział minimum 

90% uczestników – zostanie 

to sprawdzone za pomocą 

listy obecności; 

• w ewaluacji (np. za pomocą 

ankiety) po powrocie do 

kraju minimum 75% 

uczestników projektów 
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mobilności ta umiejętność jest 

niezwykle istotna. Poza mobilnościami 

wszelkie projekty międzynarodowe na 

każdym etapie stawiają za wymóg 

komunikatywną znajomość języka 

angielskiego. Pragniemy zatem, by 

zarówno nauczyciele, jak i uczniowie 

korzystali ze wszelkich działań, jakie są 

realizowane w ramach projektów 

międzynarodowych i czerpali z nich jak 

największe korzyści. Znajomość języka 

angielskiego jest też niezbędna jeśli 

chodzi o podnoszenie kwalifiakcji – 

mnóstwo wartościowych szkoleń, 

kursów itp. jest prowadzonych właśnie 

w tym języku. A zatem język angielski 

to właściwie priorytetowy cel, który 

sobie stawiamy.  

mobilności wskaże, że ich 

poziom języka angielskiego 

poprawił się; 

• w przypadku projektów 

Erasmus+ zauważalny 

zostanie wzrost umiejętności 

językowych dzięki 

porównaniu wyników testów 

na platformie OLS u 

przynajmniej 30% 

uczestników (wyższa ocena 

z testu językowego po 

powrocie z mobilności); 

• po powrocie z mobilności 

każda z grup przygotuje 

minimum jedną prezentację 

w języku angielskim, 

a wybrani 

uczniowie/nauczyciele 

zaprezentują ją klasom, które 

nie brały udziału w projekcie 

– zajęcia odbędą się 

w całości po angielsku; 

• minimum 20% kadry 

nauczycielskiej szkoły 

weźmie udział 

w przynajmniej 1 

szkoleniu/kursie w całości 

realizowanym w języku 

angielskim w ciągu każdego 

roku szkolnego 

umocnienie 

aktualnych 

współprac 

z organizacjami 

zagranicznymi 

oraz nawiązanie 

nowych  

 

Współpraca z organizacjami o randze 

międzynarodowej jest dla nas bardzo 

ważna. Pozwala nie tylko na 

realizowanie ciekawych projektów, ale 

również obupólną wymianę 

doświadczeń, co jest szczególnie ważne 

jeśli chodzi o aktualizowanie 

i uatrakcyjnianie programów 

kształcecnia, by sprostać wymaganiom 

europejskiego rynku pracy i wyposażyć 

uczniów w odpowiednią wiedzę 

i umiejętności. Zauważamy tutaj 

korzyści również dla nauczycieli, którzy 

mają okazję w ramach różnych działań 

współpracować z organizacjami 

i placówkami z całej Europy.    

• zrealizowanie minimum 2 

działań z partnerem 

zagranicznim (np. wyjazd 

w ramach mobilności, 

konferencja, szkolenie itp.) 

w ciągu każdego roku 

szkolnego, 

• nawiązanie trwałej 

współpracy z minimum 2 

nowymi partnerami 

zagranicznym w ciągu 

kolejnych 5 lat;  

• w ciągu kolejnych 5 lat 

realizacja min. 2 mobilności 

do innego partnera 

zagranicznego niż 

dotychczas 

wzmocnienie 

kompetencji 

Pandemia COVID-19 sprawiła, iż 

kompetencje cyfrowe są ważniejsze niż 
• przeprowadzenie minimum 2 

projektów przy użyciu 
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cyfrowych 

uczniów 

i nauczycieli  

kiedykolwiek. Jest dla nas zatem ważne, 

by w najbliższych latach wzmacniać te 

kompetencje wśród naszej kadry, ale 

i uczniów, którzy kończąc szkołę, będą 

się mierzyć z wyzwaniami nowej 

rzeczywistości. Dążymy do tego, by 

wiedza była pozyskiwana z różnych 

źródeł, także anglojęzycznych – co 

zapewni nie tylko wysoki poziom, ale 

i jej innowacyjność. Wiąże się to zatem 

z powyższymi celami – wzrostem 

umiejętności językowych oraz 

współpracą z organizacjami 

zagranicznymi. Z pierwszym z nich, by 

móc właściwie tę wiedzę pozyskiwać 

i ją rozumieć, a z drugim – by móc 

uzyskać ją ze sprawdzonych źródeł, 

które mogą przekazać właśnie partnerzy 

zagraniczni.  

platformy eTwinning 

w ciągu najbliższych 5 lat, 

• udział minimum 30 uczniów 

i 5 nauczycieli 

w przynajmniej jednej 

anglojęzycznej konferencji 

(lub seminarium), 

prowadzonej online, 

• przygotowanie minimum 

jednej prezentacji rezultatów 

projektu mobilności przez 

każdą grupę wyjazdową przy 

wykorzystaniu różnych 

metod, technik, narzędzi 

cyfrowych i zaprezentowanie 

jej minimum 40 innym 

osobom, 

• organizacja minimum 2 

spotkań online w roku 

z przedstawicielami 

organizacji zagranicznych 

lub uczniami z placówek 

zagranicznych.  

 

 

 

 

Monitoring i ewaluacja strategii 

Ewaluacja to proces, którego celem jest pozyskanie informacji, czy zostały osiągnięte 

zakładane rezultaty i cele. Ewaluacja zakłada doskonalenie działań podejmowanych w ramach 

strategii, informację o efektach wdrażania strategii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania 

związane z jej realizacją. Istotne jest również dbanie o jakość strategii oraz pogłębienie 

odpowiedzialności za wdrażanie strategii wśród wszystkich zainteresowanych jej 

funkcjonowaniem i efektami.  

Przygotowana strategia będzie podlegać bieżącemu monitoringowi i ewaluacji 

przynajmniej raz do roku przez powołany do tego zespół. W skład tego zespołu wejdzie 

dyrektor, koordynatorzy projektów międzynarodowych oraz kadra, biorąca udział w projektach 

mobilności zagranicznych.  Prace ewaluacyjne będą wieńczone stosowną notatką, aneksem lub 

korektą zaprezentowanej strategii.  

Postępy w realizacji strategii będą na bieżąco monitorowane. Cele, które nie zostaną 

osiągnięte, będą szczegółowo omawiane. W odniesieniu do nich formułowane będą wnioski 
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i planowane dalsze działania. Wyróżniające osiągnięcia będą wpisywane na listę dobrych 

praktyk. Całościowy raport będzie przygotowywany każdego roku. 

Podstawowym instrumentem, który umożliwi przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji 

będą wskaźniki pomiaru osiągnięć, które zostały zawarte w strategii. Przez wskaźnik należy 

rozumieć pomiar celu, który ma zostać osiągnięty, zaangażowanych środków, otrzymanego 

efektu, miernika jakości lub zmiennej wynikającej z kontekstu. 

Prowadzone będą analizy ilościowe, jak i jakościowe. Posłużymy się różnymi 

metodami, np. metodą analizy kosztów i korzyści, analizą efektywności czy też analizą 

mocnych i słabych stron (SWOT). Wśród kluczowych korzyści, płynących z przeprowadzenia 

ewaluacji dostrzegamy przede wszystkim dostarczanie informacji, czy podejmowane działania 

odpowiadają na potrzeby, czy pojawiają się zamierzone rezultaty, a ponadto ewaluacja 

wzmocni wiarygodność działań. 


