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Program Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 

w Kołobrzegu zakłada rozwój szkoły dostosowany do zmieniających się warunków 

społecznych i ekonomicznych kraju oraz potrzeb środowiska lokalnego, umożliwiający 

kształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do samorealizacji w pracy 

zawodowej, przygotowanych i zmotywowanych do dalszego kształcenia, korzystając 

z dóbr kultury i w miarę swoich możliwości je tworzących, w pełni uczestniczących 

w życiu społecznym, wrażliwych na krzywdę ludzką, przygotowanych do życia 

w rodzinie, wychowanych w duchu patriotyzmu. 

 

Pożądane efekty ujęto w następujących elementach programu: 

1. Misja szkoły. 

2. Wizja szkoły. 

3. Główne cele szkoły. 

4. Sylwetka nauczyciela. 

5. Strategie szkoły. 

 

Nadrzędnym dokumentem umożliwiającym realizację celów 

określonych w programie rozwoju szkoły jest  STATUT SZKOŁY. 

 

Strategiczne cele koncepcji pracy szkoły osiągnięte zostaną 

poprzez realizację PLANÓW PRACY SZKOŁY na poszczególne lata szkolne. 
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Misja 
Zespołu Szkół Nr 2  

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 
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„ ... kształcenie młodzieży  

w jak najbardziej efektywny sposób  

we wszystkich zawodach  

z myślą o ich przyszłości”. 
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Realizacji tej misji podporządkowana jest cała struktura szkoły 

wraz ze wszystkimi pracownikami. 

Misja ta wyznacza kierunek działań wszystkich nauczycieli 

i pracowników, którzy dążą do jak najszybszego jej spełnienia. 

 

 

Uwarunkowana jest ona: 

 długoletnią tradycją i praktyką nauczania młodzieży, 

 potrzebami rynku pracy, 

 pięcioma mocnymi filarami: 

1) KSZTAŁCENIE, 

2) WYCHOWANIE, 

3) OPIEKA, 

4) NAUCZYCIELE, 

5) BAZA. 
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FILARY 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU 

 

KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE OPIEKA NAUCZYCIEL BAZA 

 

POWIĄZANIE TEORII 

Z PRAKTYKĄ. 

 

Z 

WYKORZYSTANIEM 

ŹRÓDEŁ. 

 

ROZBUDZENIE 

ZAINTERESOWANIA. 

 

W OPARCIU 

O AKTYWNE 

METODY PRACY. 

 

UWZGLĘDNIAJĄCE 

MOŻLIWOŚCI 

UCZNIA. 

 

UMOŻLIWIAJĄCE 

WSZECHSTRONNY 

ROZWÓJ UCZNIA. 

 

 

WSPIERAJĄCE 

RODZINĘ. 

 

KSZTAŁTUJĄCE 

WRAŻLIWOŚĆ, 

PRZYWIĄZANIE 

DO TRADYCJI, 

PRZYNALEŻNOŚĆ 

REGIONALNĄ, 

TOLERANCJĘ, 

POSZANOWANIE  

WARTOŚCI 

DEMOKRATYCZNYCH, 

POSZANOWANIE 

PRAW CZŁOWIEKA. 

 

 

 

 

OTWARTA DLA 

ŚRODOWISKA. 

 

RACJONALNIE 

WYKORZYSTUJĄCA 

CZAS WOLNY 

UCZNIA. 

 

OFERUJĄCA ZAJĘCIA 

POZALEKCYJNE. 

 

ZWRACAJĄCE 

UWAGĘ NA 

PROFILAKTYKĘ 

OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZĄ. 

 

DAJĄCE POCZUCIE 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

DOSKONALĄCY 

I DOKSZTAŁCAJĄCY 

SIĘ. 

 

INDYWIDUALNIE 

TRAKTUJĄCY 

UCZNIA. 

MOTYWOWANY 

DO PRACY 

I MOTYWUJĄCY  

DO PRACY UCZNIA. 

 

MAJĄCY CZAS 

DLA UCZNIA. 

WSPOMAGAJĄCY 

RODZICÓW. 

 

TWÓRCZY, 

SPRAWIEDLIWY, 

SZANUJĄCY UCZNIA, 

KOMPETENTNY 

 

PRACOWNIE 

PRZEDMIOTOWE 

WYPOSAŻONE 

W RÓŻNORODNE 

POMOCE 

I NOWOCZESNE 

ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE 

 

PRACOWNIA 

KOMPUTEROWA-

INTERNET. 

 

SALA 

GIMNASTYCZNA, 

SIŁOWNIA I INNE 

OBIEKTY 

SPORTOWE. 

 

BIBLIOTEKA 

Z BOGATYM 

KSIĘGOZBIOREM. 

 

GABINET 

PIELĘGNIARSKI. 

 

NOWOCZESNE 

SANITARIATY. 

 

INTERNET 

SZKOLNY.  

 

DZIENNIK 

ELEKTRONICZNY. 
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Wizja 
Zespołu Szkół Nr 2  

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 
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Wizja szkoły 

 

Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 

 panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej 

nauczycieli, uczniów, i rodziców, we wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy 

i współdziałania. Jest to szkoła pełna radości i uśmiechu, 

 

 pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół nauczycieli, uczniów, rodziców 

i absolwentów, 

 

 rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości 

u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają 

w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczą w podejmowaniu 

decyzji, 

 

 uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, jest ciekawy 

otaczającego świata, 

 

 nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem 

u dzieci i rodziców. Życzliwym podejściem budzą ich zaufanie. Wspierają dzieci 

w ich rozwoju ukazując im piękno otaczającego świata, rozwijają 

zainteresowania dzieci, pomagają w rozwiązywaniu problemów; 

są wykształceni, podnoszą swoje umiejętności, 

 

 nauczyciele mają zabezpieczone warunki do podnoszenia kwalifikacji, 

 

 nauczyciele są dobrze wynagradzani za swoją pracę, 

 

 dyrektor jest dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec dzieci, 

nauczycieli i rodziców; tworzy właściwą atmosferę, konsekwentny 

w postępowaniu, sprawiedliwy; potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, 

wspierać nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty; jest dobrym 

gospodarzem, ma pomysł na pracę szkoły, 
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 zajęcia są przygodą uświadamiającą naszemu dziecku piękno otaczającego 

świata, są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, 

 

 młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki, 

 

 organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, 

 

 nowocześnie wyposażone klaso-pracownie zachęcają młodzież do zdobywania 

wiedzy, a sala gimnastyczna i siłownia zapewnią warunki do prawidłowego 

rozwoju fizycznego młodzieży. 
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Główne cele 
Zespołu Szkół Nr 2  

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 
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Główne cele szkoły: 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny 

i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje 

zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania 

wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw 

Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły w wybranym przez siebie 

zawodzie. 

3. Szkoła w miarę możliwości, stwarza warunki zmiany zawodu, jeśli zaistnieje 

taka potrzeba. 

4. Umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia. 

5. Kształtuje tolerancję religijną poprzez zasadę dobrowolnego uczestnictwa 

w lekcjach religii i poszanowanie przekonań. 

6. Zapewnia właściwy poziom wykształcenia ogólnego, pozwalającego 

absolwentowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 

w Kołobrzegu rozumieć prawa ekonomiczne i społeczne. Kształci potrzebę 

kontaktu z kulturą i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

7. Kształtuje człowieka uczciwego, rzetelnego, prawdomównego, sprawiedliwego, 

szanującego godność człowieka, przeciwnika brutalności i przemocy, 

szanującego rodzinę. 

8. Kształtuje człowieka pracowitego i gospodarnego, samodzielnego 

i krytycznego, doceniającego wolność i tolerancję. 
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Cele te realizowane są poprzez: 

- właściwie zorganizowany proces dydaktyczno-wychowawczy, 

- realizację programów nauczania, 

- wykorzystanie pomocy naukowych, 

- współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

- współpracę z Pracodawcami. 

 

W realizacji swoich celów Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III 

Krzywoustego w Kołobrzegu korzysta z pomocy Rady Rodziców oraz inspiracji 

nauczycieli, wychowawców i uczniów. 

 

Szkoła w realizacji przyjętych celów i zadań współdziała z innymi 

szkołami, Samorządem Uczniowskim oraz instytucjami działającymi dla dobra dzieci 

i młodzieży. 

 

Do realizacji swoich celów szkoła zabiega o fundusze, gromadzi 

pomoce i środki materialne, gospodaruje posiadanym majątkiem, może prowadzić 

działalność gospodarczą, prowadzi turnusy teoretycznych przedmiotów zawodowych. 
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Sylwetka 
nauczyciela 

 

Zespołu Szkół Nr 2  

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 
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NAUCZYCIEL 

Zespołu Szkół Nr 2  

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu  

 

winien prezentować wszystkie te cechy, które przyjdzie mu kształtować u uczniów. 

 

Powinien być przede wszystkim: 

 

 OTWARTY. Gotów przełamywać stereotypy w swoim zawodzie i poszukiwać 

dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami. Chętny 

do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń. 

 

 KOMUNIKATYWNY. Śmiało prezentuje własne poglądy, argumentując 

i broniąc ich, ale równocześnie gotowy jest do wysłuchania opinii innych. 

Umiejący i lubiący współpracować w zespole. 

 

 KOMPETENTNY. Dysponujący bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej 

dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi. 

 

 KONKRETNY. Potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania 

i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji. 

 

 TWÓRCZY. Umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje 

działania. Stale poszukujący i weryfikujący swoje pomysły. 
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Strategie 
Zespołu Szkół Nr 2  

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu  
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STRATEGIE 

Zespołu Szkół Nr 2 

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

 
 

PRODUKT-USŁUGA 
 

 

Podstawowym produktem w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III 

Krzywoustego w Kołobrzegu jest świadczenie usług edukacyjnych, w odniesieniu 

do których można określić rodzaj i zakres komponentów niematerialnych 

(przekazywana wiedza i sposób jej przekazywania) oraz materialnych (budynki, sale 

lekcyjne, pomoce naukowe, itp.). 

 

W szkole zauważalne są także pozostałe elementy marketingu mix, 

tj. cena, dystrybucja, promocja oraz personel,. Szkoła generuje także pomysły, idee 

(zwalczanie patologii, uzależnień), zyski pieniężne oraz dba o polepszenie warunków 

pracy. 

Elementami strategii marketingowej w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu jest również planowanie, 

kształtowanie i rozwój oferty usługowej.  

Szkoła musi podejmować decyzje dotyczące: 

 obecnego oraz przyszłego naboru (liczba oddziałów, rodzaje zawodów), 

 obsady kadry nauczycielskiej oraz pracowników obsługi, 

 oferty edukacyjnej, 

 dodatkowych atrybutów oferty (np. wykorzystanie Internatu). 

 

Szkoła opracowuje następujące dokumenty: 

 statut szkoły, 

 wewnątrzszkolny system oceniania, 

 plan nadzoru pedagogicznego, 

 wewnątrzszkolny plan doskonalenia nauczycieli, 

 arkusz organizacyjny (przydział czynności nauczycieli),  
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 plan kontroli wewnętrznej, 

 regulamin Rady Pedagogicznej, 

 procedury postępowania nauczycieli w  sytuacjach zagrożenia dzieci 

i młodzieży przestępczością i demoralizacją 

 regulamin pracy,  

 regulamin organizacyjny, 

 zasady kontroli zarządczej, 

 polityka rachunkowości, 

 instrukcja inwentaryzacyjna, 

 kodeks postępowania etycznego, 

 regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego, 

 polityka bezpieczeństwa informacji, 

 instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja w sprawie 

organizacji i zakresu działania składnicy akt, 

 regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, 

 regulamin zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

niepedagogicznych, 

 regulamin stanowiący o sposobie i trybie dokonywania ocen kwalifikacyjnych 

pracowników samorządowych, 

 służba przygotowawcza i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę, 

 regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, 

 regulamin określający rodzaje świadczeń z przeznaczeniem na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki 

i sposób ich przyznawania, 

 oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.  
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OFERTA USŁUGOWA  

Zespołu Szkół Nr 2 

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

 

Kształcenie uczniów w: 

 ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

w oddziałach profilowanych i wielozawodowych, w każdym zawodzie, gdy uczeń 

ma podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 

 TECHNIKUM ZAWODOWYM 

 

 ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  

w zawodach: 

- kucharz, 

- ślusarz, 

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

- oddziały wielozawodowe. 

 

 GIMNAZJUM SPECJALNYM 

 

 OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

w zawodach: 

 cukiernik, 

 fryzjer, 

 kucharz, 

 kucharz małej gastronomii, 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 piekarz, 

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

 sprzedawca, 

 ślusarz. 
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Bazą w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu jest: 

 wyremontowany budynek szkoły z: 

- salą gimnastyczną, 

- siłownią, 

- salami dydaktycznymi wyposażonymi w TV, wideo, rzutniki, plansze 

dydaktyczne, 

- pracownią komputerową wraz z podłączeniem do sieci Internetu, 

- pracownią gastronomiczną, 

- boiskiem, 

- bogato wyposażoną biblioteką, 

- sklepikiem szkolnym, 

- przestronnymi holami 

 nowocześnie wyposażony internat 

- TV, TV-Sat, 

- pracownia komputerowe, 

- stołówka, 

- świetlica. 
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Szkoła finansowana jest z dotacji (subwencji oświatowej) 

przekazywanej przez organ prowadzący – Powiat kołobrzeski. 

W związku z tym za swą główną działalność, czyli za nauczanie 

uczniów, nie pobiera żadnych opłat. 

Jedyną ceną, jaką muszą pokryć uczniowie mieszkający 

w internacie, jest koszt wyżywienia. Pobyt w internacie oraz całodobową opiekę 

i dozór mają bezpłatnie. Koszty te pokrywane są z dotacji. 

W celu podniesienia komfortu nauczania zakupiono część nowego 

sprzętu, wyposażenia, pomocy naukowych za środki uzyskane z działalności 

gospodarczej, którą prowadzi szkoła. Działalność ta polega na wydzierżawianiu: 

- sali gimnastycznej, 

- sal lekcyjnych, 

- boiska, 

- internatu, 

- prowadzeniu kursów. 

 

Pracownicy obsługi, administracji i nauczyciele za swoją pracę 

otrzymują wynagrodzenie przekazywane w ramach dotacji ze Starostwa 

Powiatowego. 

Szkoła również poszukuje prywatnych źródeł finansowania, 

sponsorów lub dodatkowych dotacji z funduszy celowych z przeznaczeniem 

na realizację pewnych zamierzeń, takich jak: 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

- organizację konkursów, olimpiad, 

- zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, 

- przeprowadzenie remontów i modernizacji. 
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PROMOCJA 

 

Stosuje się tu wszystkie dostępne środki promocji: 

- reklama (telewizja kablowa, prasa lokalna, materiały reklama), 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

- realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, 

- poszerzanie oferty edukacyjnej. 

 

Działania w zakresie promocji mają zróżnicowany charakter. 

 

Przykładem może być: 

I. Upowszechnianie organizowanych konkursów: 

- na najlepszego ucznia w zawodzie: kucharz, sprzedawca, 

- rejonowych mistrzostwach ratowniczych Polski Czerwony Krzyż, 

- wiedzy o Kołobrzegu i regionie, 

- wiedzy o Sejmie i Senacie, 

- olimpiadzie motoryzacyjnej, zawodach sportowych, 

- recytatorskich, 

- wiedzy o krwiodawstwie, 

- wiedzy o zdrowym stylu życia, 

- fotograficznym organizowanym przez Miejską Energetykę Cieplną 

 

II. Organizowanie: 

- dni otwartych, 

- spotkań z uczniami w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

- udzielaniu wywiadów do prasy oraz radia i telewizji, 

- tworzenie witryn internetowych. 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

dba szczególnie o system wizualnej identyfikacji. Polega on na projektowaniu w tym 

samym charakterze zaopatrzonych w logo szkoły – druków akcydensowych 

oraz kopert i ważnych dokumentów szkoły. 
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      PERSONEL 

 

Ostatnim i najważniejszym elementem strategii marketingowej jest 

personel, a w szczególności nauczyciele, To od ich wiedzy, kwalifikacji 

i zaangażowania zależy poziom wykształcenia absolwenta Zespołu Szkół Nr 2 

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. Szkoła zatrudnia tylko kadrę 

posiadającą odpowiednie przygotowanie. 

 

Dyrekcja Szkoły motywuje pracowników poprzez: 

- dodatki motywacyjne podwyższające wynagrodzenie zasadnicze, 

- nagrody specjalne dyrektora, 

- wystąpienia o nagrodę starosty, kuratora, ministra, 

- wnioski o odznaczenia, 

- pokrywanie kosztów doskonalenia. 

Dba o ciągłe doskonalenie nauczycieli poprzez: 

- organizowane szkoleń rady pedagogicznej, 

- pokrywanie kosztów doskonalenia nauczycieli, 

- zakup literatury fachowej oraz metodycznej do biblioteki szkolnej, 

- prawidłową realizację wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

- ewaluację form doskonalenia, w których brał udział nauczyciel. 

 

Organizuje system lekcji koleżeńskich, tworzy zespoły 

przedmiotowe, mające na celu pomoc nauczycielom w jak najbardziej efektywnym 

nauczaniu. 

Kontroluje pracę nauczycieli poprzez właściwie prowadzony nadzór 

wewnętrzny: 

 prawidłowo rozdzielone zadania nadzoru między członków zespołu 

uprawnionych do sprawowania nadzoru, 

 opracowanie narzędzi pomiaru efektów kształcenia. 
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Dyrekcja rozwiązuje bardzo wiele problemów wychowawczych 

i dydaktycznych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w indywidualnych  

rozmowach z nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami uczniów. 

W celu doskonalenia nauczycieli oraz poznawania przez nich 

nowych metod nauczania organizuje spotkania z doradcami metodycznymi 

oraz częste wyjazdy na konferencje i targi edukacyjne. 

Wszystkie te działania marketingowe mają na celu jak najlepszą 

realizację misji szkoły. 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

 
mgr Hanna Cupiał 


