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SPIS TREŚCI: 

 

1. Misja szkoły. 

2. Podstawy Programu Rozwoju Szkoły. 

3. Prezentacja szkoły: 

a) historia szkoły, 

b) stan aktualny. 

4.   Baza dydaktyczna szkoły. 

5.   Kierunki rozwoju szkoły i strategiczne działania. 

a) sfer dydaktyczna 

b) wychowanie, profilaktyka i opieka 

c) kadra pedagogiczna i jej rozwój 

d) promocja współpraca ze środowiskiem 

6.   Podsumowanie. 
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MISJA SZKOŁY 

Twórczo spełniać oczekiwania uczniów, rodziców i środowiska dla dobra regionu, przyjmując za 

podstawę podejmowanych działań uniwersalne zasady etyki . Myślą przewodnią szkoły jest motto :   

„ Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce – szuka powodu”. Chcemy: 

 Kształcić i wychowywać w bezpiecznej, życzliwej i pełnej wzajemnego zaufania atmosferze 

autentycznej współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

 Aktywnie współpracować ze środowiskiem 

 Rozwijać w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości  do ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. 

 Przygotowywać uczniów do podejmowania decyzji w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 Wzmocnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 Podnosić jakość kształcenia poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów 

społecznych w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

 Rozwijać kompetencje czytelnicze oraz upowszechniać czytelnictwo wśród młodzieży. 

 Kłaść szczególny nacisk na edukację matematyczną i przyrodniczą w kształceniu 

ogólnym. 
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2. PODSTAWY PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). 

 

 

Program Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach powstał na podstawie:  

 diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;  

 syntezy diagnoz dotyczących osiągniętego przez uczniów stopnia sprawności w poszczególnych 

umiejętnościach;  

 wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej;  

 wniosków zespołów przedmiotowych;  

 informacji o efektach pracy nauczycieli i ich oceny;  

 wyników egzaminów zewnętrznych, 

 mocnych i słabych stron pracy szkoły wyłonionych m. in. w raporcie mierzenia jakości pracy szkoły, 

sprawozdaniach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, arkuszy kontrolnych itp.  
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3. PREZENTACJA SZKOŁY 

 

a) HISTORIA SZKOŁY 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach ma bogatą historię, która łączy w 

sobie tradycję wielu szkół zawodowych, funkcjonujących na terenie miasta w okresie powojennym.  

Ważnym czynnikiem rozwoju szkolnictwa zawodowego w Ziębicach był przemysł. Po 1945 r. w 

mieście funkcjonowały: zakłady ceramiczne, fabryka konserw, browar, cukrownia, mleczarnia oraz inne 

mniejsze zakłady przemysłowe. Już w 1946 roku powołano do życia Gimnazjum Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego. Była to szkoła przyzakładowa Państwowej Przetwórni Owocowo-Warzywnej nr 83 w 

Ziębicach. Uczniowie szkoły rekrutowali się z terenu całej Polski, a zajęcia początkowo odbywały się na 

strychu fabryki. Początkowo Gimnazjum kształciło w jednej specjalności: przetwórstwa owoców i warzyw. 

Od 1952 roku zmienia się kierunek kształcenia na ślusarzy urządzeń przemysłu spożywczego, co w 

konsekwencji prowadzi do zmiany profilu i nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową. W tym samym 

okresie rozpoczęto naukę na nowym kierunku kształcenia: specjalista elektromonter urządzeń 

przemysłowych. Wyparcie przez ten kierunek zawodów dotychczas dominujących w szkole spowodowało 

w 1954 roku kolejną zmianę profilu i nazwy szkoły na:  Zasadniczą Szkołę Elektryczną Ministerstwa 

Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Szkoła istniała do 1967 roku. Z datą 1 września 1967 roku szkoła 

została zlikwidowana, a jej kadrę pedagogiczną i uczniów włączono w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  

We wrześniu 1947 roku zostaje powołana w Ziębicach druga branżowa szkoła zawodowa. Było nią 

trzyletnie Państwowe Gimnazjum Przemysłu Ceramicznego. Szkoła działała pod patronatem Ziębickich 

Zakładów Ceramicznych, a jej zadaniem było kształcenie wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie 

przemysłu ceramicznego na potrzeby zakładu patronackiego. Z początkiem roku szkolnego 1950/1951 

przeprowadzono reorganizację szkoły. Na miejsce Gimnazjum utworzono dwuletnią Zasadniczą Szkołę 

Zawodową i czteroletnie Technikum. W 1953 roku likwidacji ulega Technikum, a w Ziębicach pozostaje 

jedynie szkoła na poziomie zasadniczym. W szkole wiedzę zdobywają uczniowie na dwóch kierunkach: 

formierskim i odlewniczym. Brak możliwości zatrudnienia  absolwentów powoduje w 1956 roku jej 

całkowitą likwidację.  

W 1947 roku powstaje w mieście jeszcze jedna szkoła zawodowa. Jest nią bezpośrednia 

poprzedniczka obecnego ZSP, Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa podlegająca Ministerstwu Oświaty. Po 

wielu zmianach organizacyjnych szkoła ta dotrwała do czasów współczesnych pod pełną nazwą Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych, który w konsekwencji stał się kontynuatorem tradycji całego szkolnictwa 

zawodowego istniejącego w Ziębicach po wojnie światowej.  

Rok 1950 przynosi zmianę w profilu nauczania. W wyniku reformy szkolnictwa zawodowego w 

Polsce, szkoła zostaje przekształcona z Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w trzyletnią państwową 
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Zasadniczą Szkołę Zawodową. Praca dydaktyczna prowadzona była w zespołach klasowych grupujących 

takie kierunki jak: handlowy, ślusarski i krawiecki, handlowy i mechaniczny. Tylko jedna klasa była o 

jednolitym profilu krawieckim. Wszystkie kierunki kształciły na podbudowie siedmioletniej szkoły 

powszechnej. W kolejnych latach następuje stopniowa redukcja zawodów usługowych na rzecz ślusarsko-

mechanicznych, co prowadzi do kolejnej zmiany profilu i nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową. 

Ten stan istnieje do 1954 roku, kiedy to szkoła zostaje przekształcona w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji 

Rolnictwa. W dużej mierze zmiana ta wymuszona została polityką władz państwowych, nasilających w 

omawianym okresie akcję kolektywizacji rolnictwa, co ze sobą wiązało potrzebę kształcenia 

wykwalifikowanych kadr dla spółdzielni rolniczych oraz Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Rok szkolny 1967/1968 przynosi ze sobą kolejne zmiany organizacyjne w szkole. Na mocy decyzji 

Kuratorium Oświaty Szkolnej z dnia 25 listopada 1967 roku, zostają połączone w jeden organizm dwie 

szkoły zawodowe istniejące dotychczas w mieście. Zasadnicza Szkoła Elektryczna oraz Zasadnicza Szkoła 

Mechanizacji Rolnictwa tworzą jedną o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  Jednym z powodów tego 

połączenia było wejście reformy szkolnictwa z 1961 roku do szkół zawodowych i średnich.  

Utworzenie na bazie szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych było kolejnym ważnym 

momentem w rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście. Szkoła w nowej strukturze organizacyjnej 

rozpoczęła działalność 1 września 1976 roku..  

W początkowym okresie w ZSZ kształci się głównie na poziomie szkoły zasadniczej oraz w 

Technikum Mechanicznym dla Pracujących. Ważnym wydarzeniem było otwarcie 5-letniego Technikum 

Zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej.  

Zmiany polityczno-gospodarcze w Polsce po roku 1989, kurczący się rynek pracy oraz wzrost 

aspiracji młodego pokolenia, poparty polityką władz oświatowych dążących do objęcia kształceniem na 

poziomie średnim jak największej ilości młodzieży, w konsekwencji powoduje stopniową likwidację klas na 

poziomie zasadniczym. Zmiany te są motorem gruntownej przebudowy struktury szkoły.  

W ZSZ tendencje te możemy zauważyć już na początku lat dziewięćdziesiątych. W 1993 roku 

zostaje utworzony nowy kierunek Liceum Zawodowego: gastronom. W kolejnym roku szkoła ta wzbogaca 

się o kierunek krawiec konfekcji usługowej oraz zostaje otwarta nowa szkoła - Liceum Ekonomiczne o 

specjalności zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. W roku tym na poziomie szkół średnich kształci się 

już 54% ogółu liczby uczniów.  

Następne lata przynoszą dalsze zwiększenie możliwości zdobycia interesującego zawodu. W 1994 

roku reaktywowane zostaje PSZ o specjalności: technik - handlowiec, a w następnym Liceum Ekonomiczne 

zostaje wzbogacone o nowy kierunek kształcenia: rachunkowość i rynek rolny.  

Stały wzrost liczby miejsc w technikum, liceach zawodowym i ekonomicznym oraz PSZ, przy 

jednoczesnym spadku uczniów klas na poziomie zasadniczym, doprowadza w 1997 roku do całkowitego 

przeobrażenia oblicza szkoły. W końcówce lat 90-tych liczba uczniów szkoły przekracza 1000. W ciągu 
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kolejnych dziesięciu lat szkołę dosięga niż demograficzny. Po dużym spadku liczby uczniów w latach 2005-

2007, po wprowadzeniu nowych klas technikum i uatrakcyjnieniu oferty kształcenia niebezpieczną Szkół 

tendencję udało się zahamować.  

Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach  w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 września 

2011 r. Placówka powstała w wyniku włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Liceum 

Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Ziębicach. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, 

Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna oraz 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. Bazę szkoły stanowią: budynek główny, w którym na 

trzech piętrach rozmieszczone  są sale przedmiotowe, pracownie zawodowe, cztery pracownie 

komputerowe, aula szkolna, biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, klub samorządu uczniowskiego, 

gabinet pedagoga, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora. Na parterze budynku znajduje się 

szatnia, szafki ubraniowe, sklepik. We wszystkich gabinetach znajdują się komputery wykorzystywane 

przez nauczycieli z dostępem do Internetu (w szkole od dwóch lat funkcjonuje dziennik elektroniczny). 

Większość sal wyposażona jest w projektory multimedialne. W podwórzu szkolnym mieści się dawny 

internat szkolny, w którym obecnie funkcjonują: siłownia oraz pracownie  fryzjerskie . Zespół posiada także  

salkę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko sportowe z zapleczem sanitarnym.  Szkoła, jako jedyna 

ponadgimnazjalna w powiecie,  posiada internat. 

Obecna baza dydaktyczna szkoły jest niewątpliwym sukcesem współpracy dyrekcji i organu 

prowadzącego, czyli Powiatu Ząbkowickiego. Realizacja programu termomodernizacji obiektów 

oświatowych powiatu ząbkowickiego, pozwoliła znacznie poprawić komfort pracy i nauki w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. W budynku głównym wymieniono m.in. instalację centralnego 

ogrzewania, okna, ocieplono III piętro i pion sanitarny, gruntownemu remontowi poddano internat szkoły 

przy ul. Chrobrego. Internat szkoły ma pełne obłożenie. Co roku, przy wsparciu środków Rady Rodziców, 

remontowane są 2-3 sale lekcyjne. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, których szeroko rozumiana 

rehabilitacja zawodowa i społeczna daje szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie, wybudowano na ich 

potrzeby windę. Nowe technologie, a także konieczność dostosowania szkoły do nowych standardów 

egzaminacyjnych, sprawiają, że szkoła musi być doposażana w pomoce dydaktyczne. Spore wsparcie dało 

uczestnictwo szkoły w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku (szkoła 

otrzymała w użyczenie sprzęt dydaktyczny do branży gastronomicznej, mechanicznej i informatycznej o 

wartości ponad 200 tys. zł). 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach jest placówką, gdzie tradycja styka się  

z nowoczesnością. Osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna oraz 

nowoczesne obiekty i wyposażenie szkoły, stwarzają warunki do realizacji zadań statutowych oraz 

wysokiej jakości pracy.  
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STAN AKTUALNY 

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach jest szkołą publiczną prowadzoną 

przez Powiat Ząbkowicki. Szkoła specjalizuje się w branży usługowo-gastronomicznej, mechanicznej, 

informatycznej oraz fryzjerskiej. Kształcimy również w kierunku ogólnym (przygotowanie do studiów 

wyższych). Jako jedyna szkoła publiczna w powiecie prowadzimy również kształcenie wielozawodowe  

w zasadniczej szkole zawodowej. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach kształcimy uczniów w zawodach, które dają szansę 

odnalezienia się na rynku pracy. Celem kształcenia jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się 

rynku pracy. 

 

W skład zespołu wchodzą następujące typy szkół: 

 

 liceum ogólnokształcące 

 technikum 

 zasadnicza szkoła zawodowa 

 szkoła policealna dla dorosłych 

 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach wchodzą ponadto: 

 warsztaty szkolne  

 internat szkolny 
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Aktualnie w szkole funkcjonują następujące kierunki kształcenia: 

    

Liceum ogólnokształcące 

Liceum ogólnokształcące akademickie 

Liceum prawno - policyjne 

Liceum pożarnictwo z ratownictwem medycznym 

Technik informatyk 351203 

E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń 

peryferyjnych 

E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie 

sieciami 

E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 

administrowanie bazami 

Technik mechanik 311504 

M.20  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  

i narzędzi 

lub  M.17  Montaż i obsługa maszyn i  urządzeń (od czerwca 2017) 

M.44  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 

Technik hotelarstwa 422402 
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji. 

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

Technik usług fryzjerskich 514105 
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

A.23 Projektowanie fryzur 

Technik żywienia 

 i usług gastronomicznych 343404 

T.6 Sporządzanie potraw i napojów 

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Technik ochrony środowiska 

325511 

R.07 Ocena stanu środowiska 

R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Kucharz 512001 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Klasa wielozawodowa 

Elektryk  741103 

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

Praktyczna 

nauka zawodu 

odbywa się po 

podpisaniu 

umowy  

z pracodawcą. 

Mechanik  - monter maszyn i urządzeń 723310 

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych  731102 
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M.16 Montaż i obsługa układów automatyki 

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 

Krawiec  753105 

A.12 Wykonywanie usług krawieckich 

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  

i zespołów pojazdów samochodowych 

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 

712616 

B.08 Wykonywanie robót związanych z budową  

i remontem sieci komunalnych 

B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i 

remontem instalacji sanitarnych 

Piekarz  751204 

T.03 Produkcja wyrobów piekarskich 

Cukiernik  751201 

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 

Murarz - tynkarz  711204 

B.18 Wykonywanie robót murarskich  

i tynkarskich 

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych   

834103 

M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i 

narzędzi stosowanych w rolnictwie 

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, 

maszyn i urządzeń stosowanych 

 w rolnictwie 

Fryzjer   514101 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

Sprzedawca  522301 

A.18  Prowadzenie sprzedaży 

Rolnik  613003 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 
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Szkoła dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Szkoła Policealna - Technik Usług Kosmetycznych   514207 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

(dla osób po ukończeniu 18 roku 

życia, dający dodatkowe 

kwalifikacje) 

Technik cyfrowych procesów graficznych  311911 

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

Technik hotelarstwa  422402 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 

Technik Usług Kosmetycznych   514207 

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

 

  

ROZSZERZONY OPIS OFERTY KSZTAŁCENIA: 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

Kształcenie w liceum ogólnokształcącym daje możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia.  

Szkoła gwarantuje wysoki poziom opanowania materiału w zakresie podstawowym, a na poziomie 

rozszerzonym uczeń ma możliwość szerokiego wyboru przedmiotów. Owocuje to wysoką zdawalnością 

egzaminu maturalnego z wynikami często przekraczającymi średnie powiatowe  i wojewódzkie. 

Szkoła dobrze przygotowuje do rozpoczęcia studiów na wszystkich kierunkach: akademickich, 

politechnicznych i technicznych. Uczniowie podejmują studia na renomowanych uczelniach  

tj. Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Wrocławskiej i Opolskiej, Uniwersytecie Wrocławskim 

 i Opolskim, Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Wyższej Szkole Zawodowej  

w Nysie. 

 

Innowacjami pedagogicznymi w naszej szkole są dwa kierunki: 

- edukacja prawno – policyjna 

 klasa realizuje program liceum ogólnokształcącego,  

 dodatkowe przedmioty: organizacja i zadania policji,  prawo karne i zasady postępowania 

dochodzeniowego oraz prawo wykroczeń, prewencja i bezpieczeństwo publiczne, 

 w ramach wychowania fizycznego: samoobrona, strzelnicowo, tor przeszkód i taekwondo, 

 zajęcia szkoleniowe z kajdankowania i użycia pałki TONFA, 

 wykłady tematyczne np. o cyberprzemocy lub rodzajach broni w szkole lub na uczelniach,  
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 wyjazdy, np. do Katedry Medycyny Sądowej we Wrocławiu, Szkoły Policji w Katowicach i Wyższej 

Szkoły Policji w Legionowie, 

 możliwość uzyskania dodatkowych 2 punktów rekrutacyjnych do pracy w policji (po maturze), 

 dla chętnych – możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach i zdobycia certyfikatu ze 

wspinaczki i taekwondo oraz udział w zgrupowaniach organizacji nawiązującej do tradycji 

patriotycznych i wojskowych Polski System Walki Wręcz HALLER. 

 

- pożarnictwo i ratownictwo medyczne 

 klasa realizuje program liceum ogólnokształcącego, 

 dodatkowe przedmioty: pożarnictwo, ratownictwo medyczne,  

 kurs pierwszej pomocy, 

 warsztaty i spotkania ze strażakami, 

 zajęcia w Straży Pożarnej w Strzelinie. 

 

Oprócz kształcenia ogólnego, uczniowie liceum mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje korzystając  

z projektów, wymian, warsztatów oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 

 

TECHNIKUM MECHANICZNE 

Program nauczania w technikum mechanicznym obejmuje przedmioty ogólnokształcące, 

 w tym dwa języki obce: angielski i niemiecki oraz następujące przedmioty zawodowe teoretyczne  

i praktyczne: 

 podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo, 

 technologia z materiałoznawstwem, 

 układy sterowania i regulacji,  

 techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,  

 technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, 

 organizacja i nadzór procesów produkcji,  

 działalność gospodarcza,  

 pracownia podstaw konstrukcji maszyn,  

 pracownia technologii,  

 pracownia projektowania procesów produkcji,  

 techniki wytwarzania.  
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Podejmując naukę w zawodzie można zdobyć wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży 

mechanicznej: 

M.20  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi lub  M.17  Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń 

M.44  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji. 

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  

Uczniowie w trakcie nauki odbywają 3 i 4 dniowe praktyki w podmiotach gospodarczych, których 

wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry pozwala na pogłębienie  

i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie technik mechanik. 

 

Możliwości zatrudnienia: 

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu 

organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie 

okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na 

stanowiskach średniego nadzoru technicznego. 

Absolwent szkoły może założyć również własną firmę i skoncentrować się na działalności, której czuje się najlepiej. 

 

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE  

Program nauczania w technikum informatycznym obejmuje przedmioty ogólnokształcące,  

w tym dwa języki obce angielski i niemiecki oraz następujące przedmioty zawodowe: 

 urządzenia techniki komputerowej, 

 diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego, 

 systemy komputerowe, 

 sieci komputerowe, 

 projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, 

 administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, 

 systemy baz danych, 

 administracja bazami danych, 

 witryny i aplikacje internetowe, 

 programowanie aplikacji internetowych. 

Podejmując naukę w zawodzie, można zdobyć wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży 

informatycznej: 
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E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Uczniowie w trakcie nauki odbywają 4 tygodniowe praktyki w instytucjach i przedsiębiorstwach 

zajmujących się wykorzystaniem oprogramowania, tworzących sieci komputerowych lub prowadzących 

serwis sprzętu komputerowego. 

 

Możliwości zatrudnienia: 

Po ukończeniu szkoły technik informatyk może pracować w serwisach komputerowych, przy budowie sieci 

komputerowych, w firmach tworzących grafikę oraz aplikacje internetowe. Informatyków zatrudniają 

także banki, urzędy, firmy, czyli wszystkie instytucje w których występują komputery.  

Absolwent szkoły może założyć również własną firmę i skoncentrować się na działalności, w której czuje się 

najlepiej. 

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

Program nauczania w technikum żywienia i usług gastronomicznych obejmuje przedmioty 

ogólnokształcące, w tym dwa języki obce angielski i niemiecki oraz następujące przedmioty zawodowe: 

 wyposażenie i zasady bezpieczeństwa gastronomii 

 działalność gospodarcza w gastronomii 

 technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

 język obcy w gastronomii 

 zasady żywienia 

 organizacja produkcji gastronomicznej 

 usługi gastronomiczne 

 procesy technologiczne w gastronomii 

 planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej 

 obsługa klientów w gastronomii 

 

Podejmując naukę w zawodzie, można zdobyć wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży 

gastronomicznej: 

T.6 Sporządzanie potraw i napojów. 

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
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Uczniowie w trakcie nauki odbywają 4 tygodniowe praktyki w zakładach gastronomicznych wszystkich 

typów a także podczas staży zagranicznych. 

 

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 

 sporządzania oraz wydawania potraw i napojów; 

 planowania i oceny żywienia; 

 organizowania produkcji gastronomicznej; 

 planowania i realizacji usług gastronomicznych. 

 

Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się 

prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, 

statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, 

instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta 

oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą 

w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych. 

 

TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 

Program nauczania w technikum usług fryzjerskich obejmuje przedmioty ogólnokształcące,  

w tym dwa języki obce angielski i niemiecki oraz następujące przedmioty zawodowe: 

 podstawy fryzjerstwa, 

 techniki fryzjerstwa, 

 wizualizacja wizerunku, 

 organizacja salonu fryzjerskiego, 

 język obcy w fryzjerstwie, 

 procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, 

 wizualizacja we fryzjerstwie. 

 

Podejmując naukę w zawodzie, można zdobyć wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży 

fryzjerskiej: 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

A.23 Projektowanie fryzur 
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Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Uczniowie w trakcie nauki odbywają 4 tygodniowe praktyki w salonach fryzjerskich. 

 

Możliwości zatrudnienia: 

Po ukończeniu szkoły technik usług fryzjerskich może znaleźć zatrudnienie w salonach fryzjerskich, 

zakładach perukarskich, hurtowniach kosmetycznych, teatrach i stacjach telewizyjnych. 

 Absolwent szkoły może założyć również własną firmę i skoncentrować się na działalności,  

w której czuje się najlepiej. 

 

TECHNIK HOTELARSTWA 

Pogram nauczania w technikum hotelarskim obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki 

obce angielski i niemiecki oraz następujące przedmioty zawodowe; 

 organizacja pracy w hotelarstwie, 

 działalność recepcji, 

 usługi żywieniowe w hotelarstwie, 

 marketing usług hotelarskich, 

 podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, 

 techniki pracy w hotelarstwie, 

 obsługa konsumenta, 

 obsługa informatyczna w hotelarstwie. 

 

Podejmując naukę w zawodzie, można zdobyć wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży 

turystycznej: 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji. 

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Uczniowie w trakcie nauki odbywają 6 tygodniowe praktyki w obiektach świadczących usługi hotelarskie 

np. hotelach, motelach, pensjonatach, promach pasażerskich. 

 

Możliwość zatrudnienia 

Kończąc naukę w zawodzie technik hotelarstwa uczeń jest przygotowany do kontynuacji nauki na uczelni 

wyższej. Ponadto może być zatrudniony w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, 

pensjonatach, schroniskach, kwaterach prywatnych, oraz w bazach ruchomych np. promowej, żeglugowej, 
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kolejowej, lotniczej. Może być zatrudniony również w organach administracji samorządowej zajmującej się 

usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. 

 

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA 

W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem 

przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. To kierunek zamawiany przez 

wyższe uczelnie i promowany stypendium finansowym. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na 

uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, poszukiwani są na rynku pracy 

specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub znaleźć 

zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska. 

 

Podejmując naukę w zawodzie, można zdobyć wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży ochrony 

środowiska: 

R.7.  Ocena stanu środowiska 

R.8.  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 

 

Pogram nauczania w technikum ochrony środowiska obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa 

języki obce angielski i niemiecki oraz następujące przedmioty zawodowe; 

 Ochrona wód. 

 Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami. 

 Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb.  

 Pracownia badań laboratoryjnych. 

 

Możliwość zatrudnienia 

Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, zatrudnienia m.in. w: ośrodkach badań i kontroli 

środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i 

kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 

instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych. 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

Nauka w klasie wielozawodowej trwa  trzy lata. Kształcimy stolarzy, murarzy, elektryków, mechaników, 

fryzjerów, piekarzy, cukierników, monterów instalacji sanitarnych, rolników.  Po ukończeniu ZSZ absolwent 

uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie. 
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KWALIFIKACYNE KURSY ZAWODOWE 

Wymagania regionalnego rynku pracy generują konieczność nieustannej adaptacji kierunków kształcenia 

do zmieniającej się gospodarki. Z rozmów z uczniami wynika, że 30 % uczniów w ciągu ostatniego roku 

podejmowała taką aktywność. Ważnym problemem uczniów jest ustawiczne doskonalenie zawodowe. 

Przekwalifikowywanie się, nabywanie nowej wiedzy  i umiejętności na które istnieje popyt na rynku pracy 

jest jednak bardzo kosztowne. 

Przeprowadziliśmy ankiety, z których wynika, że uczniowie są zainteresowani zdobyciem umiejętności 

tworzenia grafiki komputerowej, fotografii, stron internetowych, prezentacji multimedialnych, 

wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz chcą poznać tajniki pracy w hotelu i pensjonacie. Analizując 

lokalny rynek pracy obserwujemy, że specjalności wybrane przez uczniów są bardzo pożądane,  

a przyuczenie tylko do jednego zawodu niewystarczające. 

Aby spełnić oczekiwania uczniów, mieszkańców Gminy Ziębice oraz lokalnego rynku pracy od września 

2016 nasza szkoła rozszerza działalność edukacyjną o nowe formy kształcenia dorosłych - kwalifikacyjne 

kursy zawodowe w trybie zaocznym. 

Kursy są bezpłatne, skierowane do osób pełnoletnich, które chcą zdobyć zupełnie nowy zawód, 

przekwalifikować się oraz przygotować się do stanowiska wymagającego nowych kwalifikacji. 

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) oraz młodzież od 16 roku życia 

spełniająca w tej formie obowiązek nauki – spełniające poniższe wymogi:  

1. absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,  

2. absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,  

3. osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności 

zawodowe wymagane przez pracodawcę,  

4. aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe 

zdobywanie kwalifikacji zawodowych. 

Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin państwowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie. 

 

W latach 2016 – 2018 planujemy otworzyć kursy: 

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

Absolwent kursu będzie tworzył animacje, materiały filmowe, prezentacje graficzne  

i multimedialne oraz będzie wykonywał i publikował internetowe projekty multimedialne. Może pracować 

w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach 

zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. 
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A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 

W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych,  

a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów 

kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a 

także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej. Wśród absolwentów tego kierunku kadry 

poszukują nowoczesne firmy kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, fitness kluby, renomowane 

gabinety kosmetyczne. Uczniowie tego kierunku będą przygotowani do samozatrudnienia po ukończeniu 

szkoły. 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.   

Podczas nauki uczeń planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw 

oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; 

współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie 

 o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.  

c) Atuty szkoły: 

1. Szkoła stwarza możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji - w ramach projektu Modernizacja 

Kształcenia na Dolnym Śląsku 180 uczniów zdobyło nowe kwalifikacje na następujących kursach: Carving – 

2 edycje, Administrowanie systemem Windows, Uprawnienia elektryczne do 1 kW (z egzaminem) – 2 

edycje, AutoCAD – kurs podstawowy, Tworzenie grafiki z użyciem narzędzi CorelDRAW, Stylizacja paznokci, 

Spawanie MAG z egzaminem, Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na 

bezpieczną wymianę butli gazowej, Barman, Adobe Premier. 

 2. Realizacja innowacyjnych projektów zawodoznawczych. 

3. Działania wspierające rozwój naszych uczniów we wszystkich zawodach to udział  

w specjalistycznych konkursach i turniejach branżowych, warsztatach zawodowych, projektach 

uczniowskich i pokazach. 

4. Zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Austrii. 

5. Staże zawodowe w Niemczech w branży fryzjerskiej i budowlanej. 

5. Współpraca z uczelniami wyższymi -  Politechnika Wrocławska i Opolska , Uniwersytet Wrocławski i 

Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. 

6. Dobra atmosfera i dobre relacje między uczniami i nauczycielami, 

7. Dobre przygotowanie do matury: szkoła organizuje fakultety i dodatkowe zajęcia dla maturzystów 

zdających wybrane przedmioty, 

8. Dziennik elektroniczny. 
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9. Klub Uczniowski. 

10. Trzy nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu, biblioteka z czytelnią  

i bezpłatnym dostępem do internetu również po zajęciach,  

11.Możliwość zmiany kierunku kształcenia w ramach jednej szkoły, 

12. Dla uczniów spoza Gminy Ziębice -  baza noclegowa w komfortowym internacie szkolnym. 

 

 

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze: 

1. Przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach 

istotnych dla rozwoju gospodarki kraju i Europy; 

2. Kształci  informatyków, mechaników, fryzjerów,  oraz specjalistów branży gastronomicznej 

 i hotelarskiej na poziomie technikum; 

3. Przygotowuje kadry w różnych dziedzinach gospodarki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, 

4. Skupia się na zapewnieniu uczniowi indywidualnego rozwoju i osiągania przez niego sukcesu; 

5. Tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, umożliwia jej twórczą 

samorealizację; 

6. Organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia, rodzinę i udziela pomocy 

w trudnych dla nich sytuacjach, 

7. Proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych; 

9. Rozwija świadome obywatelstwo w Unii Europejskiej m.in. poprzez międzynarodowe wymiany szkolne 

nauczycieli i uczniów; 

10. Zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem; 

11. Wprowadza innowacje pedagogiczne - oferując uczniom naukę w liceum prawno - policyjnym oraz 

liceum ze specjalnością pożarnictwo i ratownictwo medyczne; 

12. Systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną; 

13. Zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom; 

14. Jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska; 

15. Uczy młodych ludzi odpowiedzialności. 

 

 

Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Ziębicach jest zróżnicowane. Ponad połowa uczniów pochodzi z obszarów wiejskich 

 i małych miasteczek. Sytuacja materialna tych rodzin jest trudna, młodzież zagrożona jest wykluczeniem 

społecznym. Dodatkowym obciążeniem dla uczniów i ich rodzin jest konieczność finansowania dojazdów 

do szkoły. Wychodząc na przeciw temu problemowi szkoła podejmuje wiele działań oferując pomoc 
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stypendialną, pozyskując sponsorów, powołaliśmy Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji ZSP  

w Ziębicach oraz angażujemy się w różnego rodzaju akcje charytatywne. 

 

Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Założeniem placówki jest nie tylko 

działalność czysto dydaktyczna, ale również kreowanie i wyzwalanie w młodych uczniach twórczych 

zainteresowań. W tym celu proponowana jest uczniom szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Główną formą 

takich zajęć są przedmiotowe i poza przedmiotowe koła zainteresowań. Uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych chętnie biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, zarówno 

szkolnych, powiatowych, okręgowych i ogólnopolskich. Duży nacisk w szkole kładzie się na naukę języków 

obcych, kształcenie w zakresie znajomości technologii informacyjnych, angażujemy partnerów społecznych 

aby pomogli nam dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, rozwijamy kompetencje 

czytelnicze, dbamy o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

4. BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY 

 

Szkoła umiejscowiona jest w kilku budynkach: 

 budynek A – budynek główny przy ul. Wojska Polskiego 3 

 budynek B – internat i siedziba ODiDZ przy ul. Bolesława Chrobrego 12 

 budynek C – sala gimnastyczna przy ul. Wojska Polskiego 6 

 budynek D – dawny internat przy ul. Wojska Polskiego 3a 

 hale warsztatowe i magazynowe (pracownia mechaniczna i obróbki skrawaniem-H4, hala 

warsztatowa H1) przy ul. Wojska Polskiego 3 

 budynek szatni sportowej przy ul. Wojska Polskiego 3 

 

Nowoczesne i efektywne nauczanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w 

Ziębicach możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techno-dydaktycznej, która stale 

jest rozwijana i unowocześniana. Dla poprawy warunków kształcenia konieczna jest stała praca polegająca 

na remontowaniu sal lekcyjnych, dbanie o wyposażenie pracowni przedmiotowych. Największym 

problemem szkoły jest niewystarczająca na obecne potrzeby baza sportowo-rekreacyjna. Sala 

gimnastyczna może pomieścić jedynie jeden oddział podczas zajęć z wychowania fizycznego.  

 

 

W szkole utworzono następujące gabinety i pracownie: 
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- gabinety polonistyczne (4) 

- gabinety matematyczne (3) 

- pracownie językowe (6) 

- pracownie komputerowe (4) 

- gabinet chemiczny (1) 

- gabinet biologiczny (1) 

- pracownia mechaniki (1) 

- pracownia ekonomiczna (1) 

- pracownia  przedsiębiorczości (1) 

- gabinet fizyczny (1) 

- gabinet geograficzny (1) 

- gabinet historyczny (2) 

- pracownia technologii gastronomicznej (1) 

- pracownia żywienia (1) 

- pracownia obsługi klienta (1) 

- pracownia technologii mechanicznej (1) 

- pracownie fryzjerskie (2) 

- siłownia szkolna (1) 

 

 

 Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie wzbogacany zgodnie z 

zapotrzebowanie uczniów i nauczycieli, oraz ogólnodostępnym dla uczniów centrum multimedialnym 

(czytelnia). Pozwala to uczniom na pełne korzystanie z technologii informacyjnych i przygotowanie się do 

zajęć nawet w sytuacji, gdy nie posiadają sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu w domu. 

Atutem szkoły jest nowoczesne boisko szkolne (z budynkiem szatni sportowej). Dzięki niemu młodzież 

może ćwiczyć i rozwijać swoje pasje sportowe. Boisko cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza przy 

braku odpowiedniej sali gimnastycznej.  

Na jakość pracy szkoły duży wpływ ma wyremontowana aula wyposażona w nowoczesny sprzęt 

multimedialny. Odbywają się tam np. wykłady pracowników wyższych uczelni dla większych grup 

młodzieży szkolnej, uroczystości szkolne, apele, próby grupy muzycznej. 
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Kierunki działania, które należy podejmować w najbliższych latach dla poprawy bazy dydaktycznej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach: 

 

1. budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

2. budowa parkingu i przebudowa placu przyszkolnego, 

3. adaptacja pomieszczeń warsztatowych hali H1 na pracownię zajęć praktycznych, 

4. odnowienie sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji CO, instalacji oświetleniowej, remont 

szatni, 

5. remonty kolejnych sal dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych,  

6. adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię biologiczną oraz nowoczesne centrum  

multimedialne, 

7. modernizacja sieci szkolnej, 

8. wymiana mebli w salach lekcyjnych, 

9. pozyskiwanie nowych urządzeń i pomocy dydaktycznych. 

 

 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY I STRATEGICZNE DZIAŁANIA 

 

 

Kierunki rozwoju szkoły i strategiczne działania uwzględniają wymagania wynikające z 

nadzoru pedagogicznego w zakresie: 

a) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności  

statutowej szkoły. 

 b) procesów zachodzących w szkole. 

 c) funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. 

 d) zarządzania szkołą. 
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Obszar działania: SFERA DYDAKTYCZNA 

 

Nazwa działania / cel 

 

 

Sposoby realizacji 

 

 

Uwagi 

 

Podnoszenie jakości 

kształcenia i poprawa 

wyników osiąganych 

na egzaminach 

zewnętrznych 

 

- analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych, maturalnych i 

zawodowych (analiza dokonywana 

przez powołane zespoły i zespoły 

przedmiotowe), 

- wdrażanie działań wynikających z 

powyższych analiz, które przyczynią 

się do wzrostu efektów kształcenia 

(odnajdywanie i eliminowanie 

słabych obszarów w 

przygotowaniach), 

- organizowanie dodatkowych zajęć 

dla uczniów (np. zajęcia dodatkowe z 

przedmiotów maturalnych), 

- organizacja próbnych egzaminów 

maturalnych (także w klasach 

przedostatnich), 

Testy diagnostyczne 

 

 

- podnoszenie wyników 

nauczania należy uznać za 

priorytet na lata 2016-

2021; konieczna jest 

rozbudowana diagnoza 

osiągnięć uczniów 

podejmujących naukę w 

szkole oraz na kolejnych 

etapach edukacji w ZSP, 

 

 

Wdrażanie nowych 

metod nauczania i 

oceniania, zwiększanie 

skuteczności 

kształcenia 

 

 

- szkolenia nauczycieli na temat 

nowych metod nauczania, 

- modyfikowanie wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania,  

 

 

Podejmowanie 

współpracy z 

 

- otwarcie szkoły na promocję uczelni 

wyższych, 

- w maju 2009 r. podpisano 

umowę o współpracy 

między: szkołą a 
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uczelniami wyższymi - wykłady pracowników  wyższych 

uczelni 

- wyjazdy uczniów na zajęcia w 

wyższych uczelniach, 

Uniwersytetem 

Przyrodniczym we 

Wrocławiu, 

- umowę z wydziałem 

Biotechnologii UW 

- umowę z Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową 

w Nysie 

-  planowane jest podjęcie 

dodatkowej współpracy z 

minimum jedną uczelnią 

czysto techniczną, 

 

 

Wzbogacenie oferty 

zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych 

 

- organizacja zajęć wyrównawczych 

dla uczniów wymagających wsparcia 

(w formie konsultacji, zajęć 

dodatkowych, zajęć realizowanych w 

ramach różnorakich projektów 

edukacyjnych, indywidualny program 

terapeutyczny ucznia), 

 

  

 

Wzbogacenie oferty 

zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających 

zainteresowania 

 

- organizacja zajęć dodatkowych, 

wykraczających poza program 

nauczania, rozwijających 

zainteresowania (zajęcia realizowane 

w ramach różnorakich projektów i 

programów edukacyjnych) 

- Projekty: 

 1. „Miód eliksirem 

młodości” 

2. „Promocja i ochrona 

zdrowia” 

3. „Tworzymy szkolną 

gazetkę” 

4. „Amatorska Liga 

Koszykówki Kłodzko” 

5. „Warsztaty artystyczne -

Magia teatru, czyli 

integracja poprzez kulturę” 
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6. „Sięgaj po energię” 

7. Program promocji i 

ochrony zdrowia – 

„ZagrajMY i WygrajMY” 

8. Program Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich – 

„Czym skorupka za młodu 

nasiąknie – całoroczny 

program konstruktywnego 

rozwiązywania sporów i 

mediacji rówieśniczych w 

dolnośląskich szkołach” 

 

 

 

Wspieranie uczniów 

uzdolnionych 

- praca indywidualna, 

- przygotowywanie do konkursów i 

olimpiad, 

- stwarzanie dodatkowych 

możliwości rozwoju (np. udział w 

zajęciach pozaprogramowych, 

rozwijających itp.), 

 

- wsparcie dla nauczycieli 

realizujących programy 

indywidualne traktowane 

jako priorytet (np. 

doposażenie pracowni, 

dofinansowanie szkoleń), 

 

 

Realizacja działań 

dostosowujących 

ofertę kształcenia do 

potrzeb rynku pracy i 

oczekiwań 

absolwentów 

gimnazjów 

 

- diagnozowanie oczekiwań 

gimnazjalistów, 

- obserwacja rynku pracy, 

- analiza oczekiwań pracodawców, 

- modyfikacja kierunków kształcenia, 

- rozwijanie współpracy z 

podmiotami działającymi na 

lokalnym rynku w celu powiększenia 

bazy praktyk zawodowych dla klas 

technikum, 

 

 

- szkoła  realizuje 

innowacje pedagogiczne –

„Edukacja prawno - 

policyjna” , „Pożarnictwo i 

ratownictwo medyczne”  

KKZ 
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Przyjęcie 

Europejskiego Planu 

rozwoju Szkoły. 

- realizacja międzynarodowych 

projektów zawodoznawczych dla 

uczniów 

- organizowanie  międzynarodowych 

wymian szkolnych 

- realizacja międzynarodowych 

projektów szkoleniowych dla kadry 

szkolnej 

- pozyskiwanie nowych partnerów 

projektów międzynarodowych 

- przygotowanie bazy projektowej w 

naszej szkole dla zagranicznych 

partnerów. 

 

- Szkoła KSM w Bad 

Mergentheim/ Nie 

mcy (wymiany w Polsce i w 

Niemczech, wspólne 

projekty, praktyki 

zawodowe w Niemczech) 

- Sportjugend  Main-

Tauber-Kreis/ Niemcy  ( 

wymiana sportowa w 

Polsce i w Niemczech ) 

- Liceo Don Bosco w 

Borgomanero/ Włochy ( 

wspólne projekty w Polsce 

i we Włoszech ) 

- Neue Mittelschule 

Ebreichsdorf / Austria  ( 

wymiany w Polsce i w 

Austrii ) 

- Brighton/ Colorado / USA 

( wymiany w Polsce i w 

Stanach ) 

- Gimnazjum w Jaromierzu 

/ Czechy (wymiany w 

Polsce i w Czechach ) 

- Promy m/f  Skania i 

Wolin, kursujące na morzu 

Bałtyckim  

( międzynarodowe praktyki 

zawodowe )  

- Fundacja „ Learn Co” , 

staże zawodowe w 

Niemczech w branżach 

fryzjerstwo i budownictwo 

- Evangelisches Diakonissen 
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Mutterhaus w Wertheim / 

Niemcy   

( staże w branży 

gastronomicznej i 

hotelarskiej ) 

- Program Unijny Erasmus 

plus , Projekt: „Podejrzane 

u przyjaciół, Edukacja dla 

wspólnej Europy”  ( 

szkolenie kadry 

edukacyjnej u 

zagranicznych partnerów w 

latach 2014 – 2016 ) 

- Program Unijny Erasmus 

plus , Projekt: „Europejskie 

praktyki zawodowe dla 

uczniów” ( zagraniczne 

mobilności uczniów w 

latach 2016 – 2018 ) 

- nawiązywanie nowych 

partnerstw, aktywność w 

działaniach 

międzynarodowych Gminy 

Ziębice i Powiatu 

Ząbkowickiego. 

 

 

 

Dbanie o kształcenie 

kompetencji 

kluczowych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem ICT, 

języków obcych, 

 

- organizacja dodatkowych zajęć, 

- organizacja konkursów i projektów 

w wymienionym obszarze 

kompetencyjnym, 

- stosowanie metod nauczania, które 

mogą przyczynić się do rozwoju 

 

 - współpraca z AIESEC w 

ramach projektów 

„Friends” i „Enter Your 

Future”, 

- 
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przedsiębiorczości, 

nauk przyrodniczo-

matematycznych. 

zainteresowań naukami ścisłymi i 

językami obcymi, 

 

 

Rozwijanie aktywności 

uczniów 

 

- wspieranie aktywności uczniów, 

- realizacja i wsparcie dla działań 

zainicjowanych przez uczniów, 

- promowanie aktywności (np. przez 

nagradzanie), 

- rozwijanie przedsiębiorczości 

 

- Działalność SU 

- różnorodne akcje na rzecz 

środowiska lokalnego np. 

„Mogiłę pradziada ocal od 

zapomnienia” 

„Świąteczna paczka” itp. 

- wolontariat 

 

Prowadzenie działań 

służących 

wyrównywaniu szans 

edukacyjnych  

 

- realizowanie projektów 

edukacyjnych nastawionych na 

wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów, 

- diagnozowanie problemów, które 

mają wpływ na ograniczenie 

możliwości edukacyjnych uczniów, 

usuwanie tych problemów, 

 

 

współpraca wychowawców 

z pedagogiem i 

psychologiem 

- organizowanie pomocy 

uczniom o ograniczonych 

możliwościach 

edukacyjnych np. 

konsultacje. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach jest szkołą szerokoprofilową, obejmującą kształcenie 

ogólne i zawodowe w różnych typach szkół. W najbliższych latach największy nacisk należy położyć 

na kształcenie zawodowe, które w całym systemie oświaty w ostatnich dwóch dekadach zostało 

mocno zaniedbane. Ponadto dla lepszej organizacji kształcenia zawodowego i ogólnego 

zamierzamy wdrożone już programy i narzędzia modernizować poprawiając efektywność 

zarządzania szkołą i przyczyniając do poprawy jakości kształcenia. 

 

 

Obszar działania: WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA i OPIEKA 

 

Nazwa działania / cel Sposoby realizacji Uwagi 

Zmniejszenie przejawów agresji 

i przemocy w szkole 

- respektowanie zapisów 

Szkolnego Systemu 

Dyscyplinującego, 

- realizacja szkolnego i 

klasowych programów 

wychowawczych, 

- działania szkolnego 

pedagoga, psychologa i 

wicedyrektora ds. 

wychowawczych 

- wdrożenie, realizacja i ewaluacja 

Szkolnego Programu Profilaktyki i 

Szkolnego Programu 

Wychowawczego, 

Wdrożenie programu „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie” 

Podniesienie efektywności 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

- współpraca z 

Powiatowym Centrum 

Poradnictwa 

Psychologiczno-

Pedagogicznego, 

- zorganizowanie  dyżurów 

psychologa, 
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- współpraca 

wychowawców z 

pedagogiem, 

psychologiem i 

wicedyrektorem ds. 

wychowawczych, 

- stosowanie zaleceń 

zawartych w opiniach i 

orzeczeniach z poradni, 

- organizacja 

różnorodnych działań w 

zakresie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej (np. 

warsztaty, wizyty 

psychologa), 

- współpraca 

wychowawców internatu 

z nauczycielami i 

pedagogiem szkolnym. 

 

 

Respektowanie norm 

społecznych 

- analizowanie podjętych 

działań wychowawczych 

pod kątem efektywności, 

- podejmowanie działań 

zmierzających do 

wzmacniania właściwych 

zachowań, 

- działania Szkolnego 

Rzecznika Praw Ucznia, 

- należy rozszerzyć działania 

podejmowane przez 

Stowarzyszenie i Radę Rodziców, a 

zmierzające do nagradzania 

zachowań pozytywnych (m.in. 

wspieranie wzorowej frekwencji i 

zaangażowania na rzecz szkoły i 

środowiska  

Kształcenie postaw 

demokratycznych i 

patriotycznych 

- działania szkolnego 

Klubu Europejskiego, 

- przeprowadzanie 

szkolnych wyborów, 

- organizowanie spotkań, 

- wspierać działania Klubu 

Europejskiego 
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debat i wykładów na 

temat instytucji w 

państwie 

demokratycznym, 

-organizowanie  apeli i 

uroczystości związanych 

ze świętami 

państwowymi 

Ograniczanie absencji uczniów - systematyczna kontrola 

ze strony wychowawców 

przy wsparciu pedagoga 

oraz eliminowanie 

przyczyn absencji, 

-  przestrzeganie przez  

wychowawców procedury 

informowania rodziców o 

absencji, 

- konsekwencja w 

działaniu wychowawców, 

- w roku szkolnym 2016/2017  

informowanie 

rodziców/opiekunów o absencji, 

- w kolejnych latach zatrzymanie 

wzrostu absencji, 

-opracowanie przez wychowawców 

procedury informowania rodziców 

Profilaktyka nastawiona na 

walkę z nałogami 

- realizacja programów 

profilaktycznych, 

-zapoznanie nauczycieli z 

nowymi metodami walki z 

nałogami, 

- obserwacja uczniów pod 

kątem wyławiania 

zachowań sygnalizujących 

różnego rodzaju 

uzależnienia, 

- wzbogacanie wiedzy 

przez nauczycieli, 

pedagoga, poszerzanie 

bazy materiałów 

informacyjnych, 

- realizacja programów  

Profilaktycznych w szkole i 

 w internacie 

- realizacja tematów 

wychowawczych dotyczących 

asertywności,  

- współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- trening i warsztaty z trenerami dla 

uczniów   
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scenariuszy zajęć, 

upowszechnienie tzw. 

telefonów zaufania, 

promowanie instytucji 

zajmujących się 

udzielaniem pomocy, 

Kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

- realizacja programów i 

działań nastawionych na 

kreowanie zdrowego 

trybu życia, 

- działania koła PCK, 

 - realizować tematy wychowawcze 

z nastawieniem na zdrowy styl 

życia, 

- realizacja projektów 

prozdrowotnych 

- projekt zdrowa żywność 

 

Kształcenie zachowań 

proekologicznych 

- realizacja projektów 

proekologicznych przez 

nauczycieli, 

- kontynuować program  

 eco-śmieci, zbiórkę makulatury, 

 

Kształtowanie kultury osobistej - pogadanki poświęcone 

kulturze osobistej, 

- konsultacje  z 

pracodawcami 

- gazetki tematyczne, 

- konsultacje z pielęgniarką, 

psychologiem i pedagogiem 

Pomoc materialna - wspieranie pedagoga, 

który prowadzi działania 

informacyjne w zakresie 

pomocy stypendialnej, 

- działania 

wychowawców, mające 

na celu wskazanie osób 

wymagających pomocy, w 

zakresie opieki 

psychologiczno-

pedagogicznej i pomocy 

materialnej dla uczniów. 

- stypendia, 

- pozyskiwać sponsorów,  instytucji 

w celu objęcia odpowiednią formą 

opieki i pomocy uczniów o niskim 

statusie materialnym, 

- prowadzić akcje charytatywne 
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Obszar działania: KADRA PEDAGOGICZNA i JEJ ROZWÓJ 

 

 

Nazwa działania / cel Sposoby realizacji Uwagi 

Wspieranie rozwoju 

zawodowego nauczycieli 

- pomoc opiekunów stażu 

i dyrekcji szkoły w 

rozwiązywaniu 

problemów związanych z 

awansem zawodowym, 

- otoczenie opieką 

nauczycieli młodych i 

rozpoczynających pracę w 

szkole, 

- akcentowanie 

samodzielności w 

planowaniu ścieżki 

rozwoju zawodowego 

 

- w roku szkolnym 2016/17  

uzyskane stopnie awansu 

zawodowego obejmują w 58 % 

nauczycieli dyplomowanych, 24 % 

mianowanych i 14% kontraktowych 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych  

- wspieranie nauczycieli 

podejmujących 

dodatkowe studia 

- zaprojektowanie 

indywidualnych planów 

rozwoju zawodowego 

nauczycieli 

 - orientowanie się na 

przyszłość i innowacje 

-dofinansowywanie 

kształcenia, które zostało 

uzgodnione z dyrekcją 

szkoły, 

- doskonalenie nauczycieli 

w kierunkach 

ukończonych jako 

- dużym atutem szkoły jest ponad 

50 proc. nauczycieli, którzy 

posiadają kwalifikacje do nauczania 

dwóch i więcej przedmiotów 

(zapewnia to stabilność 

zatrudnienia i ułatwia organizację 

pracy); 

- od roku 2016   dodatkowe studia 

powinni w szczególności podjąć 

nauczyciele, którym może 

zmniejszyć się liczba godzin w 

związku z wejściem nowej 

podstawy programowej 
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podstawowe, 

Zwiększenie liczby 

egzaminatorów maturalnych i 

zawodowych 

- zachęcanie nauczycieli 

do podejmowania kursów 

na egzaminatorów,  

- konieczne przeszkolenie 

nauczycieli na egzaminatorów w 

nowych zawodach wprowadzanych 

do oferty edukacyjnej szkoły,  

- jako optymalną należy uznać 

liczbę egzaminatorów maturalnych 

w zakresie przedmiotów 

ogólnokształcących  

Prowadzenie stałego 

doskonalenia i dokształcania 

- organizacja szkoleń rad 

pedagogicznych, 

- opracowywanie 

referatów, organizowanie 

szkoleń dla nauczycieli 

działających w zespołach 

przedmiotowych, 

- wzbogacanie bazy 

materiałów z zakresu 

dydaktyki i pracy 

pedagogicznej w 

nowoczesne narzędzia i 

media, 

- poszerzanie umiejętności i 

kompetencji zawodowych jak 

również doskonalenie osobowości 

nauczycieli ( warsztaty z trenerami 

młodzieżowymi ) 

 

 

 Obszar działania: PROMOCJA, WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

 

Nazwa działania / cel Sposoby realizacji Uwagi 

Zwiększenie udziału rodziców w 

życiu szkoły 

- wspieranie działań Rady 

Rodziców, efektywna  

współpraca szkoły z Radą, 

- zachęcanie do 

współdecydowania o 

sprawach szkoły, do 

podejmowanie wspólnych 
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działań, 

- otwarcie na obecność 

rodziców podczas 

różnego rodzaju 

wydarzeń szkolnych, 

Pozyskiwanie sojuszników do 

realizacji zadań szkoły 

- kreowanie pozytywnego 

wizerunku szkoły, 

- podejmowanie działań 

na rzecz promowania 

zadań szkoły, 

- kontynuowanie tradycji 

uhonorowywania 

Przyjaciół Szkoły, 

- współpraca z 

instytucjami i 

organizacjami 

działającymi w lokalnym 

środowisku 

- na zakończenie każdego roku 

szkolnego – po konsultacjach z 

Radą Pedagogiczną i Samorządem 

Uczniowskim – przyznany zostanie 

tytuł Przyjaciela Szkoły, 

-udział szkoły w działaniach 

gminnych i powiatowych (Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni 

Ziębic, Szlachetna Paczka,  Góra 

Grosza, akcje kresowe, sportowe, 

kulturalne i inne, pomoc w 

wymianie międzynarodowej 

powiatowej i gminnej) 

Promowanie osiągnięć uczniów 

i informowanie o działaniach 

szkoły 

- prowadzenie strony 

internetowej, 

- przekazywanie 

informacji do mediów, dla 

rodziców, do organu 

prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

- konieczna jest stała aktualizacja 

danych na stronie internetowej 

szkoły, 

- wszyscy nauczyciele maja 

obowiązek współpracować z 

zespołem redagującym stronę 

internetową szkoły, 

Promowanie oferty 

rekrutacyjnej 

- promowanie oferty w 

mediach, na stronie 

internetowej, 

- wizyty w gimnazjach z 

terenu powiatu 

ząbkowickiego i powiatów 

ościennych, 

- organizacja Dni 

- kontynuować należy strategię 

działania promocyjnego 

wypracowaną na przestrzeni 

ostatnich kilku lat (przygotowanie 

nowej oferty, materiały 

promocyjne, Drzwi Otwarte, wizyty 

w dalszych gimnazjach, reklama 

prasowa itd.), 
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Otwartych Szkoły, 

Udział w Targach 

Edukacyjnych na terenie 

gminy i powiatu, 

Wspieranie działań 

Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju i Promocji Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Ziębicach 

- zachęcanie nauczycieli, 

rodziców i absolwentów 

do wspierania działań 

Stowarzyszenia, 

 

- wspieranie może odbywać się na 

różnych polach (członkostwo, 

prowadzenie zajęć, realizowanie 

projektów, współorganizowanie 

akcji, które firmuje 

Stowarzyszenie), 

Prowadzenie bazy danych o 

losach absolwentów 

- gromadzenie przez 

wychowawców klas 

opuszczających szkołę 

informacji o losach 

absolwentów, 

- wykorzystywanie 

informacji do 

doskonalenia efektów 

nauczania i wychowania, 

- współpraca z 

absolwentami, 

- do końca grudnia następnego 

roku szkolnego wychowawca klasy 

kończącej przygotowuje pisemną 

informację o losach absolwentów, 

którą przekazuje dyrektorowi 

szkoły, 

-przekazanie informacji do mediów 

o sukcesach i wyborach życiowych 

absolwentów –wychowawcy klas 

maturalnych oraz zespół 

redakcyjny ZSP Ziębice) 

- organizacja Balu Absolwentów w 

roku stanowiącym rocznicę 

funkcjonowania szkoły, 

- wykorzystanie Balu Absolwentów 

do promocji szkoły 

-zajęcia prowadzone przez 

absolwentów szkoły. 

 

 

 

6. PODSUMOWANIE 
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Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach jest 

wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze 

względu na stale zmieniające się warunki oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli program rozwoju 

szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany do aktualnych warunków i potrzeb. 

 

 

 

 

Program rozwoju szkoły przyjęty został uchwałą nr 2/16/17 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w 

dniu 15.09.2016r. 


