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PREZENTACJA SZKOŁY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu od początku swego istnienia 

stara się pomagać młodzieży w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat 

podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji i wychowania przebiegał 

harmonijnie. Organem prowadzącym Szkoły jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. 

Szkoła mieści się przy ulicy Krzymińskiego 8 . 
 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu wchodzą 

następujące szkoły: 
 

Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej: 

■ technik ekonomista 

■ technik logistyk 

■ technik handlowiec 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej: 

■ sprzedawca 
 

 

MISJA SZKOŁY  

 

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze: 

• przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach 

istotnych dla rozwoju gospodarki kraju; 

• przygotowuje kadry dla handlu i usług na poziomie technikum i szkoły 

zasadniczej; 

• skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i 

osiągania przez niego sukcesu; 

• tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, 

• umożliwia jej twórczą samorealizację; 

• organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w 

trudnych dla niego sytuacjach, 

• proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych; 

• doskonali proces nauczania - uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji; 

• zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem; 
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• systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną; 

• zapewnia   pełne   bezpieczeństwo   swoim   wychowankom   oraz   wszystkim 

pracownikom; 

• jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska; 

• uczy młodych ludzi odpowiedzialności. 

Nowoczesne i efektywne nauczanie w Zespole Szkół nr 4 w Inowrocławiu możliwe 

jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno-dydaktycznej, która stale jest 

rozwijana i unowocześniana. Szkoła posiada również bibliotekę z bogatym księgozbiorem, 

który jest systematycznie wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, 

oraz ogólnodostępnym dla uczniów centrum multimedialnym, co pozwala uczniom na pełne 

korzystanie z technologii informacyjnych. 
 

MODEL ABSOLWENTA 
 
W wyniku etapu kształcenia absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powinien umieć: 
 

• adaptować się do wymagań rynku pracy; 

• szanować tradycje rodzinne, środowiskowe, narodowe i religijne oparte na  

      chrześcijańskim systemie wartości; 

• eksponować swoje dobre, mocne strony; 

• wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji, być asertywnym; 

• radzić sobie z sytuacjami stresowymi; 

• szanować godność własną i drugiego człowieka; 

• przestrzegać zasad tolerancji, reagować na wszelkie przejawy zła i agresji; 

• przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury; 

• podejmować właściwe decyzje i wybory; 

• dostrzegać potrzeby innych, interesować się i angażować w życie szkoły 

      i społeczności lokalnej; 

• być wrażliwym na piękno środowiska naturalnego i rozumieć konieczność jego   

      ochrony; 
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PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 

 
1. EFEKTY DZIAŁALNO ŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ 

I OPIEKU ŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ  SZKOŁY. 

Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym są efekty kształcenia.  

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 wspieramy kształcenie poprzez: 

• stwarzanie warunków do pracy dydaktycznej na wysokim poziomie, 

• możliwość realizacji zajęć pozalekcyjnych, które będą rozwijały zainteresowania, 

predyspozycje uczniów, wskażą drogę zdobywania wiedzy wykraczającej poza podstawę 

programową, 

• analizę i weryfikację szkolnego zestawu programów nauczania,  

• ewaluację stosowanych metod i form pracy oraz realizowanych programów w aspekcie 

osiąganych wyników, 

• czytelne WSO, które motywuje i umożliwia pełną prezentację rozwoju każdego ucznia, 

wskazuje możliwości uniknięcia niepowodzeń szkolnych, 

• różnorodne metody analizowania wyników egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

• wdrażanie wniosków z analizy wyników w celu ich poprawy, 

• szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych, prowadzenie statystyki 

klasyfikacji, wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników konkursów 

przedmiotowych i innych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów, promocję 

uczniów wyróżniających się, nie chciałbym aby w szkole zarządzanej przeze mnie 

zmarnował się choć jeden talent uczniowski,  

• wsparcie pedagogiczne i socjalne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin 

dotkniętych zubożeniem, bezrobociem, 

• śledzenie losów absolwentów i dalszy wpływ na ich życie poprzez powołanie w szkole 

klubu absolwenta, organizacja zjazdów absolwentów. 

 

Wychowanie i opiekę wspieramy przez: 

• wsparcie pedagogiczne i socjalne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin 

dotkniętych zubożeniem, bezrobociem, 

• szeroko rozumianą samorządność uczniowską, 
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• ścisłą współpracę z rodzicami, pedagogizację rodziców, promocję ich działań na rzecz 

szkoły i środowiska, 

• nawiązywanie do znanych, współczesnych autorytetów,  

• wspieranie przedsięwzięć uczniów przynoszących korzyści szkole, 

• walkę ze zjawiskami patologicznymi, 

• współpracę z instytucjami pozarządowymi, Policją, Strażą Miejską, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,   

• życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów i dobre rozumienie motywów ich postępowania, 

a także poznanie warunków życia swoich wychowanków, 

• organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, 

zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,  

• podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,  

• przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego młodych ludzi oraz 

rozwijanie ich zainteresowań,  

• działania na rzecz integracji,  

• działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego, 
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2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE. 

 

Prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 wspiera poprzez: 

• działania zmierzające do analizy i ewentualnych zmian koncepcji pracy szkoły w 

gronie nauczycieli, rodziców i uczniów, 

• modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły w celu wzbogacania i umożliwienia 

rozwoju zainteresowań uczniów, 

• analizę lokalnego rynku pracy, 

• analizę przeprowadzaną  wśród klas III gimnazjów Powiatu Inowrocławskiego, 

• realizację celów zgodnie z zaleceniami podstawy programowej, 

• prowadzenie hospitacji zajęć z uwzględnieniem stopnia realizacji podstawy 

programowej, 

• dostosowanie form i metod pracy do podstawy programowej, 

• dokonywanie analizy dostępnych programów nauczania, 

• dokonywanie analizy dostępnych podręczników, 

• prawidłowo przygotowany arkusz organizacyjny, 

• planowanie zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, 

• wprowadzanie większej ilości zajęć z uczniem zdolnym, 

• wprowadzenie większej ilości zajęć z uczniami mającymi kłopoty w uczeniu się, 

• wprowadzanie programów korzystających z funduszy Unii Europejskiej, 

• wspomaganie uczniów w organizacji i przeprowadzaniu różnych imprez na terenie 

szkoły (dzień dziecka, dzień ucznia, imprezy integracyjne, akcje antynarkotykowe, 

antyalkoholowe, zapobieganie nałogom, profilaktyki chorób nowotworowych i AIDS, 

konkursy poetyckie dla uczniów, zawody sportowe, gazetki ścienne), 

• zachęcanie do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, 

• analizowanie, w miarę potrzeb modyfikowanie programu wychowawczego, 
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3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

Szkoła ma 90 - letnią historię  i jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym. Młodzież 

odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowych zakładach pracy, ma to duży wpływ na 

bliskie kontakty szkoły z pracodawcami. Działania w zakresie funkcjonowania szkoły 

w środowisku lokalnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 prowadzi poprzez: 

• pielęgnowanie dobrych kontaktów z przedsiębiorcami, 

• nawiązywanie współpracy z nowymi zakładami pracy, 

• pozyskiwanie osób, instytucji chcących wspomóc szkołę, 

• nawiązanie szerszej współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki, z Wyższą Szkołą 

Bankową,  

• organizację i kontynuowanie przez młodzież akcji charytatywnych  na terenie 

powiatu, akcji krwiodawstwa, akcji pomocy dzieciom z domu dziecka, akcji pomocy 

dzieciom z oddziału szpitalnego, współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, 

• współpracę z ośrodkami profilaktyki uzależnień, 

• współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, 

• współpracę z Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Inowrocławiu, 

• współpracę z Regionalnym Centrum Onkologicznym w Bydgoszczy, 

• współpracę z PCK w Inowrocławiu, 

• prowadzenie rejestru losów absolwentów, 

• wykorzystywanie informacji na temat losów absolwentów do organizowania spotkań 

z przedstawicielami uczelni, pracodawców i Powiatowego Urzędu Pracy 

w Inowrocławiu, 

• przejmowanie roli kulturowej przez szkołę w środowisku, 

• promocję placówki, jej działań i osiągnięć poprzez media oraz strony internetowe, 

w tym także na bieżąco aktualizowaną, interesującą witrynę szkolną, 

• wydawanie materiałów poligraficznych między innymi plakatów informacyjnych, 

folderu szkoły, kartek okolicznościowych, kalendarzy, 

• uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, imprezy integracyjne, wspólne 

przedsięwzięcia i udział w projektach regionalnych, 

• organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona 

pedagogicznego i prelegentów, 

• współpracę z ośrodkami pomocy rodzinie, 
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4. ZARZĄDZANIE SZKOŁ Ą. 

 

Właściwą organizację pracy można osiągnąć tylko wtedy, gdy w placówce panuje dobra 

atmosfera, kiedy każdy z pracowników jest przekonany, że spełnia ważną rolę i że inni na 

niego liczą. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 osiąga dobre rezultaty w tym zakresie 

poprzez: 

• aktywizację nauczycieli w projektowaniu działań szkoły oraz w realizacji zadań,  

• wskazywanie, otwieranie zespołowi pola działania, wspieranie inicjatyw, 

• pracę nauczycieli w zespołach zadaniowych, przedmiotowych, klasowych, 

• ewaluację pracy zespołów, 

• wprowadzanie zmian, które wynikać będą z wniosków prac zespołów, 

• większe zaangażowania nauczycieli w "życie szkoły", 

• brak tolerancji dla bylejakości, niepunktualności, braku kultury osobistej tak 

nauczycieli jak i personelu administracyjno-obsługowego, braku dbałości 

o bezpieczeństwo uczniów, 

 

 

 


