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Najważniejsze punkty: 
 poczucie bezpieczeństwa u uczniów i nauczycieli, 

 twórcze, kreatywne i innowacyjne myślenie nauczycieli, 
 najlepsze z możliwych przygotowanie każdego ucznia do dalszego etapu kształcenia, 
 rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
 propagowanie zdrowego stylu życia, 
 czytelna współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, 
 wspieranie szkoły przez organ prowadzący i nadzorujący. 

 

Wizja Zespołu Szkół nr 1 w Pile 
 
Szkoła: 

 dobrze administrowana, 
 ma dobrą bazę dydaktyczną – dobrze wyposażoną bibliotekę, sale sportowe, komputerowe, liczne środki 

dydaktyczne kompatybilne z postępem cywilizacyjnym, 

 z czytelnią jako centrum informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 ze świetlicą wzmacniającą umiejętności uczniów i dającą im wszechstronny rozwój, 
 odzwierciedla potrzeby środowiska lokalnego, 
 mająca własne tradycje, które są nieustannie kultywowane, 
 otwarta na współpracę. 

Nauczyciele: 
 współpracują ze sobą, są tolerancyjni, otwarci na zmiany, 

 dzielą się wiedzą i umiejętnościami, 
 są dobrze przygotowani do nauczania i permanentnie się doskonalą, 
 stosują metody prowadzące do rozwoju uczniów, 
 dbają o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i uczniów, 
 opracowują programy nauczania powiązane z potrzebami szkoły. 

Rodzice: 
 uczestniczą w życiu szkoły, wykazują własne propozycje współpracy, 

 czują się odpowiedzialni za wychowanie i kształcenie swoich dzieci i dysponują odpowiednią wiedzą, 

 realizują kontrakty zawierane ze szkołą, 
 śmiało wyrażają swoje sugestie dotyczące szkoły, 
 wiedzą, że mogą liczyć na pomoc szkoły. 

Uczniowie: 
 chętnie chodzą do szkoły, 

 czują się w szkole bezpiecznie, 
 osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, są chwaleni za nawet drobne postępy, 
 zdobywają kluczowe umiejętności młodego Europejczyka: współpraca, uczenie się, komunikacja, 

poszukiwanie, posługiwanie się więcej niż jednym językiem obcym, odpowiedzialność, rozwiązywanie 
problemów, widzenie związków z przeszłością, 

 dobrze radzą sobie w dalszej edukacji i życiu, 
 znają swoje prawa i obowiązki, 

 aktywnie uczestniczą w pracach samorządu szkolnego rozumiejąc jego cele, przygotowujące do 
samorządności dorosłego człowieka. 

 
Najważniejsze zadania: 

 
1. Promowanie zdrowego stylu życia. (przykłady) 

 wykrywanie wad postawy u dzieci, kierowanie na badania, wykorzystanie zajęć gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej, współpraca z pielęgniarką szkolną, 
 prawidłowe odżywianie uczniów, 
 prowadzenie profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej i antynarkotykowej, 
 dalsze propagowanie idei pomocy przedmedycznej wśród uczniów szkoły,  
 promocja postaw ekologicznych z naciskiem na recycling (zbiórka makulatury, puszek aluminiowych, 

baterii, kartridżów do drukarek, jako źródło pozyskiwania dochodów dla samorządów uczniowskich),  

2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w szkole. (przykłady) 
 ciągłe diagnozowanie uczniów postrzeganych jako agresywnych i objęcie ich szczególną opieką 

psychologiczno-pedagogiczną 
 organizowanie spotkań z psychologiem i pedagogiem dla uczniów i rodziców, 

 monitoring miejsc uznanych przez uczniów za niebezpieczne w szkole, 
3. Przygotowanie uczniów do dalszego etapu edukacji. (przykłady) 

 wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w pracy dydaktycznej na wszystkich 

lekcjach i poziomach edukacyjnych, 
 prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów rozpoznanych na podstawie ankiet i 

rozmów, 
 organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami i zaległościami, 
 otoczenie szczególną uwagą uczniów z orzeczeniami PPP,  
 



4. Nieustanne doskonalenie się nauczycieli zgodne z potrzebami szkoły. (przykłady) 
 przygotowanie planu wewnętrznego doskonalenia zawodowego i planu dokształcania według potrzeb 

szkoły, 
 otoczenie szczególną opieką nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

 

5. Modernizacja infrastruktury szkoły. (przykłady) 
 wymalowanie i odnowienie niektórych sal lekcyjnych, 
 unowocześnienie funkcjonujących komputerów,  
 pozyskiwanie tablic interaktywnych, 

 
6. Polepszanie współpracy z rodzicami. (przykłady) 

 organizowanie szkoleń dla nauczycieli i wychowawców doskonalących warsztat pracy, 
 wzrost świadomości rodziców dotyczącej współodpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci, 
 zwiększenie aktywności rodziców na rzecz szkoły, 

 
7. Pozyskiwanie uczniów. (przykłady) 

 organizowanie imprez międzyszkolnych, tak aby pokazać atuty placówki, np. bogate zaplecze 

sportowe, informatyczne i inne, 

 zapraszanie do szkoły licznych, ciekawych gości, atrakcyjnych szczególnie dla uczniów, 
 dalsza promocja szkoły w lokalnych środkach masowego przekazu,  
 rozbudowa strony internetowej szkoły szczególnie pod względem treści merytorycznych, 

 
8. Dążenie do permanentnego podwyższania jakości pracy szkoły. (przykłady) 

 badanie umiejętności uczniów na różnych poziomach nauczania i wykorzystanie uzyskanej w ten 
sposób wiedzy do konkretnych działań naprawczych, 

 połączenie prac zespołów przedmiotowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w celu dokładniejszego 
zapoznania się z postępami uczniów na różnych etapach swojej edukacji w celu właściwego 
reagowania, motywowania i kierowania, 

 badania ankietowe skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, których celem będzie uzyskanie, 
najbliższego z możliwych, obrazu placówki, 

 analizy osiąganych wyników w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. 

 kontrole dokumentacji przebiegu nauczania, 

 stworzenie księgi absolwentów, ukazującej dalsze losy naszych uczniów, 
 organizowanie częstej i skutecznej ewaluacji w celu polepszania i doskonalenia pracy, 
 podjęcie działań w kierunku pozyskiwania środków z UE na rozwój szkoły, 
 poszukiwanie i przystępowanie do kolejnych projektów unijnych, 
 nawiązanie współpracy i wymiany młodzieży w ramach współpracy z Towarzystwem Polska-Rosja, 

 próba podjęcia udziału w projektach Comeniusa i e-twinning, 


