
UCHWAŁA Nr 356/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 19 lipca 2017 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w zakresie kształcenia ogólnego w 

ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.1), w związku z Regulaminem konkursu nr 

RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach 

ZIT, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 33/1311/16 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz w związku z Regulaminem konkursu nr 

RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, 

stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 33/1310/16 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się następujące diagnozy zapotrzebowania w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych: 

1) diagnozę Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży w zakresie kształcenia ogólnego, stanowiącą 

załącznik nr 1 do uchwały, 

2) diagnozę Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w zakresie kształcenia ogólnego, 

stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały, 

3) diagnozę Technikum w Chełmży w zakresie kształcenia ogólnego, stanowiącą załącznik nr 3 

do uchwały, 

4) diagnozę Technikum w Gronowie w zakresie kształcenia ogólnego, stanowiącą załącznik nr 4 

do uchwały, 

5) diagnozę Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej w Chełmży w zakresie kształcenia ogólnego, 

stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały  

6) diagnozę Gimnazjum nr 2 Specjalnego w Chełmży w zakresie kształcenia ogólnego, 

stanowiącą załącznik nr 6 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Wicestarosta Toruński  

 

Andrzej Siemianowski 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.  

 



 
Załącznik nr 36 do Regulaminu konkursu: Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty – wzór.  

 

 

                                                                                                                  Chełmża, 10.07.2017r.  

 

 

DIAGNOZA SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

 

DANE SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYDTEMU OŚWIATY 

pełna nazwa szkoły 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych      

w Chełmży 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Chełmży 

miejscowość/gmina/powiat Chełmża, powiat toruński 

ulica/kod pocztowy Hallera 23, 87-140 Chełmża 

numer telefonu (56) 675 24 19 

numer telefonu/adres email/adres strony internetowej 
zs_chelmza@poczta.onet.pl 

www.zs-chelmza.pl 

 data założenia szkoły/organ prowadzący 
1 sierpnia 1979 r. 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 

imię i nazwisko dyrektora Katarzyna Komakowska  

UCZNIOWIE 

liczba uczniów w szkole 112 K:57 M:55 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

zdolnym) 
- 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami 

eduk.) 
4 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKU W NAUCE 

 

 Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Pieczątka szkoły   Miejscowość, data 

mailto:zs_chelmza@poczta.onet.pl?subject=Informacja%20z%20portalu%20ZSwCH:


 

- wzmocnienie ucznia osiągającego słabe wyniki 

z nauk matematyczno – przyrodniczych,  

- poprawa wyników z matematyki z egzaminu 

maturalnego, 

- kształtowanie umiejętności sprawdzanych na 

egzaminach potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe: przetwarzania danych , czytanie ze 

zrozumieniem zadań zawodowych, 

- kształtowanie umiejętności kompetencji 

społecznych  (integracja z zespołem 

uczniowskim),  

- praktyczne wykorzystanie wiedzy 

matematycznej w codziennym życiu z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej, 

- podniesienie umiejętności logicznego myślenia, 

- wiązanie teorii z praktyką w przedmiotach 

matematyczno-przyrodniczych 

-organizacja zajęć wyrównujących 

dysproporcje edukacyjne w trakcie 

procesu kształcenia dla uczniów mających 

trudności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych na poszczególnych 

poziomach z matematyki, w celu 

polepszenia zdawalności z matematyki, 

- organizacja zajęć dla uczniów mających 

trudności w rozwiązywaniu zadań 

zawodowych z wykorzystaniem danych 

liczbowych z tabel, wykresów, 

przeliczania jednostek oraz sprawnego 

korzystania z norm technicznych,  

- zastosowanie sprzętu multimedialnego, 

- nauka poprzez doświadczenia, 

- powiązanie zajęć z rzeczywistymi 

sytuacjami zawodowymi 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

-  zainteresowanie młodzieży naukami 

ścisłymi, które otwierają im drogę   

kształcenia na kierunkach technicznych, a  w 

przyszłości większe możliwości zatrudnienia, 

- rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć 

dodatkowych zajęcia rozwijające 

kompetencje: TIK, z matematyki,  

- motywowanie do aktywności poprzez 

wspieranie mocnych stron ucznia, 

rozwijanie kompetencji społecznych, 

umiejętności uczenia się w ramach zajęć 

eksperymentalnych (mobilnych pracowni),  

- rozwój kompetencji  z przedmiotów 

przyrodniczych z wykorzystaniem TIK oraz  

kompetencje naukowo- techniczne w ramach 

zajęć (zajęcia eksperymentalne w pracowni) 

- rozwój kompetencji kluczowych: 

kompetencje naukowo-techniczne (koło 

naukowe, wyjazdy na uczelnie techniczne, 

zajęcia laboratoryjne),  

- podniesienie kompetencji nauczycieli w 

zakresie wykorzystania metod eksperymentu 

naukowego na zajęciach z uczniem,  

 

- prowadzenie  zajęć rozwijających u 

uczniów kompetencje kluczowe z 

przedmiotów ścisłych (biologii, 

chemii i fizyki) z wykorzystaniem 

TIK, 

- prowadzenie zajęć rozwijających u 

uczniów umiejętności miękkich 

niezbędnych na rynku pracy 

(odpowiedzialność, umiejętność pracy 

w zespole, kreatywność, 

przedsiębiorczość) poprzez  

wykorzystanie atrakcyjnych dla 

uczniów i innowacyjnych  metod 

dydaktycznych (symulacja misji 

kosmicznej) 

- szkolenie nauczycieli z zakresu 

prowadzenia zajęć w sposób 

innowacyjny i atrakcyjny dla ucznia w 

zakresie konstruowania robotów i ich 

programowania, stosowania narzędzi 

TIK 



 

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie, którzy tego potrzebują są objęci 

opieką pedagogiczno-psychologiczną w 

szkole. 

Uczniowie, którzy tego potrzebują są 

objęci opieką pedagogiczno-

psychologiczną w szkole. 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

Organizacja kształcenia : 

 rozpoznanie regionalnych i lokalnych potrzeb edukacyjnych rynku pracy; 

 tworzenie oferty kształcenia przy współudziale pracodawców, która zapewnia 

absolwentom znalezienie miejsca na rynku pracy; 

 zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia poprzez 

kształcenie dualne, 

 indywidualizacja procesu kształcenia w oparciu o diagnozę potrzeb, słabych i 

mocnych stron uczniów i słuchaczy, 

 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez 

wykorzystanie TIK, 

 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie nastawionym na technikę i 

komunikację,  

 rozszerzania usług doradztwa edukacyjno – zawodowego zwłaszcza w 

obszarze kształcenia zorientowanego na potrzeby rynku pracy, 

 kształtowanie kompetencji miękkich w obszarze komunikacji interpersonalnej 

oraz współpracy przy rozwiązywaniu zadań, 

 organizacja zajęć wyrównujących dysproporcję w nauczaniu prowadzących 

do poprawy wyników osiąganych przez uczniów na egzaminie maturalnym,  

 organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 organizacja zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu, 

 modyfikacja programów nauczania we współpracy z pracodawcami, 

 opracowywanie materiałów dydaktycznych, uwzględniających m.in. 

rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii, 

 modernizacja bazy dydaktycznej w nowoczesne materiały, 

 zakup narzędzi TIK do prowadzenia zajęć, 

 

Zarządzanie i organizacja (kadra szkoły) 

 stosowanie metod pracy integrujących zespół nauczycielski, 

 efektywne wykorzystanie i modernizacja bazy dydaktycznej w nowoczesne 

materiały, 

 doskonalenie kształcenia na odległość w ramach e-learningu i blended 

learningu, 

 stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli za zakresu aktywizujących metod 

nauczania ma na celu przybliżyć trudną wiedzę z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych oraz podać ją w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem  metod: 



 

eksperymentalnych, laboratoryjnych, e-lekcji, e-wykładów, webinaria, e-

booków. 

 doskonalenie kadry we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły,  

Zasoby materialne szkoły: 

 doposażenie pracowni matematyczno-medialnej, chemicznej i przyrodniczej 

oraz adaptacja, remonty  istniejących pracowni, to stałe działania prowadzone 

przez szkołę, mające na celu systematyczne wzbogacanie bazy techno – 

dydaktycznej do kształcenia ogólnego uczniów licem ogólnokształcącego 

metodą eksperymentalną z wykorzystaniem TIK, 

 dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do indywidualnych potrzeb 

uczniów, 

 wzbogacane i unowocześniane zasoby materialne wpływają na poprawę 

efektywności kształcenia ogólnego/zawodowego i atrakcyjności szkoły w 

środowisku lokalnym (wymiana sprzętu elektronicznego, zakup tabletów, 

sprzętu multimedialnego). 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI (SZKOŁAMI)I INNYMI JEDNOSTKAMI 

(PRACODAWCAMI) 



 

Szkoła prowadzi stałą i  systematyczną współpracę z pracodawcami : 

 wymiana doświadczeń podczas cyklicznych spotkań, 

 podejmowanie wspólnych inicjatyw (Drzwi otwarte, Dni Przedsiębiorczości), 

 organizacja zajęć praktycznych/praktyk zawodowych u pracodawcy w 

rzeczywistych warunkach pracy ( podpisywanie umów partnerskich- Hotel 

Bulwar w Toruniu Dom Pomocy Społecznej w Browinie)  

 prowadzenie konsultacji z pracodawcami w zakresie programów nauczania i 

programów praktyk zawodowych w ramach projektu „Zawodowy paszport do 

kariery” 

 organizacja wycieczek zawodowych do lokalnych i regionalnych 

pracodawców, 

 prowadzenie rozmów w zakresie opiniowania planowanych działań w 

projekcie i doposażenia pracowni, zakończonych uzyskaniem akceptacji. 

Szkoła prowadzi stałą i systematyczną współpracę z uczelniami wyższymi 

technicznymi  

 ( wyjazdy edukacyjne, zajęcia laboratoryjne, wykłady, koła naukowe):  

- Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny  – „Fabryka Inżynierów” gdzie 

prowadzone są badania nad m.in grafenem – uczelnia posiada  patent na produkcję 

grafenu. Na wydziale wykładają i studiują ludzie z pasją o czym świadczą np. 

zajęciach z kreatywnego myślenia,  prezentacja wehikułu czasu - samochodu na 

baterie słoneczne, badania nad powłokami do protez biodrowych.  

-Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – wydział cukrownictwa, którego 

pierwszym dziekanem i prekursorem był dyrektor cukrowni chełmżyńskiej. 

Współpraca to w przyszłości zaowocuje zatrudnieniem, stażami, praktykami, pomocą 

stypendialną skierowaną do uczniów  uzdolnionych ze ścisłych przedmiotów. 

-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: stałe wykłady, zajęcia laboratoryjne 

z zakresu matematyki, fizyki,  chemii z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

-Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy- wydział Informatyki z nowym 

programem nauczania opracowanym (więcej praktyki, mniej teorii), Akademickie 

Biuro Karier – (setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery); 

certyfikaty firm: Microsoft i CISCO; Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ( 

możliwość na doskonałych warunkach już na pierwszym roku możesz otwarcia swojej 

firmy i pracy na własny rachunek); 

 UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/UNIJNYCH (POLSKICH) 



 

-Projekt „EU–geniusz i szkoła tajemnic” ”realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji: 

01.02.2014 r. – 30.07.2015 r. Wartość projektu: 3 038 268,40 PLN.  

Projekty realizowane dla szkoły przez Powiat Toruński z zakresu kształcenia 

zawodowego: 

 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie 

województwa kujawsko–pomorskiego”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji 

01.06.2008 – 30.12.2009, wartość projektu: 2 000 000 zł, wsparcie: kursy ECDL i 

doposażenie w podręczniki do nauki zawodu; 

  „Lepsza szkoła, lepszy zawód”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 01.08.2009 

– 30.11.2010, wartość projektu: 385 655 zł, wsparcie: zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów, lekcje e-learningowe, szkolenie dla nauczycieli, doposażenie w środki 

dydaktyczne; 

  „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty szkolnictwa 

zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011”, Działanie 9.2 PO 

KL, okres realizacji: 01.09.2010 – 31.08.2011, wartość projektu: 334 164 zł, 

wsparcie: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

szkolenie dla nauczycieli, doposażenie w środki dydaktyczne;  

  „Dobry zawód, dobry start”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 01.09.2011 – 

31.08.2012, wartość projektu: 370 346 zł, wsparcie: zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów, dodatkowe praktyki zawodowe, symulacyjna gra ekonomiczna, konkurs 

umiejętności zawodowych, szkolenie dla nauczycieli, doposażenie w środki 

dydaktyczne;  

  „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 

01.12.2012 – 30.11.2014, wartość projektu: 749 100 zł, wsparcie: zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże i praktyki 

zawodowe, konkurs umiejętności zawodowych, doposażenie w środki 

dydaktyczne; 

  „Zawodowy paszport do kariery”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 

01.01.2014 – 30.09.2015, wartość projektu: 1 622 753,00 zł, wsparcie: zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów, staże zawodowe, konsultacje programów nauczania i 

programu praktyk, doposażenie pracowni szkolnych. 

 

Projekty, w których Powiat Toruński i szkoła uczestniczyła jako partner projektu: 

 „Świadoma przedsiębiorczość”, Działanie 2.2.1 PO KL Inicjatywy promujące 

postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości, okres realizacji: 

01.06.2011 – 30.11.2012, wartość projektu: 789 540 zł, wsparcie: warsztaty z 

zakresu podstaw przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe dla 

uczniów i nauczycieli, konkurs na biznesplan.  

  



 

Projekty realizowane przez szkołę we współpracy ze szkołami partnerskim z 

zagranicy: 

- Projekt "Healthy life" - Erasmus + ( KA 2)- współpraca z 4 krajami 

partnerskimi: ( 2015-2017):  

 Anglia - King's Lynn - The College of West Anglia - Kolegium Zachodniej 

Anglii jest jednym z największych ośrodków szkoleniowych w regionie i 

współpracuje z setkami pracodawców z Norfolk i Cambridgeshire w zakresie 

wspierania uczniów (w wieku 16+) poprzez kursy zawodowe, praktyki w 

różnych zawodach. 

 Francja - Soissons - Lycee Leonard de Vinci – Techniczna Szkoła zawodowa 

oraz liceum, oferuje szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii 

przemysłowych, 

 Rumunia - Medgidia - Liceul Teoretic Nicolae Balcescu – Liceum, 

 Bułgaria - Dobrich - Vocational High School of Veterinary Medicine 'Prof. 

Dr. George Pavlov' -Wyższa Szkoła Medycyny Weterynaryjnej "prof. Dr. 

George Pavlov "leży w regionie, w którym głównym priorytetem rozwoju 

gospodarczego jest rolnictwo i przemysł spożywczy. Dobricz jest znany jako 

"stolica" żyznej ziemi, największego regionu uprawy winorośli w kraju. Szkoła 

jest jedynym ośrodkiem kształcenia i szkolenia w dziedzinie medycyny 

weterynaryjnej dla uczniów szkół średnich. Jest to jedna z trzech szkół 

weterynaryjnych w Bułgarii.  Kształci :"technika weterynaryjnego", 

"technologa w zakresie jakości żywności i napojów" oraz "ekologia".   

 

- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - projekt "Flying Kites" - Litwa, 

Zapyskis, ( 2016) 

MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE NP. PRZEZ INNE JEDNOSTKI ZE ŚRODKÓW 

UNIJNYCH 

Szkoła korzysta z repozytorium kursów przygotowanych ze środków EFS przez 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Kursy są 

umieszone na naszej platformie i służą zdalnemu nauczaniu zwłaszcza dla osób 

dorosłych pragnących z własnej inicjatywy zwiększać swoje kompetencje zawodowe 

OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ (np. doposażenie pracowni przedmiotów, zakup 

nowoczesnych pomocy, praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami, zajęcia innowacyjne (w tym z TIK, językowe, 

interdyscyplinarne), opieka psychologiczna) 



 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań 

(nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji 

projektu (średniomiesięcznie). 

W ramach projektu planujemy prowadzić zajęcia wyrównawcze z matematyki 

rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki . W 2018 r.- 25 godzin, w 2019 r. -

25 godzin, w 2020 r. -25 godzin. Do realizacji zajęć planujemy zakupić 10 tabletów 

dla uczniów wraz z oprogramowaniem + etui, które posłużą także do realizacji zajęć 

w ramach Projektu ReMY.. W celu maksymalnego wykorzystanie możliwości tablicy 

interaktywnej planujemy zakupić moduł matematyczny Math Tools.  

W ramach projektu planujemy  w pracowni przyrodniczej prowadzić zajęcia 

eksperymentalne, rozwijające kompetencje  z przedmiotów przyrodniczych z 

wykorzystaniem TIK oraz  kompetencje naukowo- techniczne w ramach projektu 

edukacyjnego - Projekt ReMY - Remote Mars  Yard . W 2018 r.- 24 godzin, w 2019 r. 

-24 godzin, w 2020 r. -24 godzin.(3 grupy-zespoły po 10 osób) zakończony symulacją 

misji robota na Marsie. Do realizacji zajęć w pracowni przyrodniczej planujemy 

zakupić 10 tabletów z oprogramowaniem i etui, posłużą one także do realizacji zajęć 

z matematyki oraz przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem, 

projektor multimedialny z uchwytem do zawieszenia i ekranem projekcyjnym. 

W ramach projektu planowane jest podniesienie kompetencji nauczycieli na 

szkoleniach nauczycieli prowadzących zajęcia z ReMY. W 2018 r.- przeszkolenie 3 

nauczycieli z ReMY. 

LOSY ABSOLWENTÓW – opis efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły/placówki 

oświatowej i sposobu funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji 

Na podstawie wywiadów ustalono, że znaczna część absolwentów liceum nie 

kontynuuje nauki na uczelniach wyższych, a w szczególności technicznych. 

Większość z nich podejmuje decyzje związane z wyjazdem poza granice kraju w 

celach zarobkowych. 

 

Zatwierdzenie diagnozy: 
 

 

Data i podpis przedstawiciela 

organu prowadzącego 

 Data i podpis 

dyrektora szkoły 

 



 
 

 

Załącznik nr 36 do Regulaminu konkursu: Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty – wzór.  

 

 

 

 

 

DIAGNOZA SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

 

DANE SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYDTEMU OŚWIATY 

pełna nazwa szkoły 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie/ Liceum 

Ogólnokształcące w Gronowie 

miejscowość/gmina/powiat Gronowo, Lubicz, toruński 

ulica/kod pocztowy Gronowo 128, 87-162 Lubicz 

numer telefonu 56 678 41 18 

numer telefonu/adres email/adres strony internetowej szkola@zsgronowo.edu.pl/zsgronowo.edu.pl 

data założenia szkoły/organ prowadzący 1946 r./Powiat toruński 

imię i nazwisko dyrektora Zbigniew Piotrowski 

UCZNIOWIE 

liczba uczniów w szkole 
30 K:11 M.19 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

zdolnym) 0 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami eduk.) 1 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKU W NAUCE 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 
- podniesienie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych 

(matematyka) 

- praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej w 

codziennym życiu z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej 

- podniesienie umiejętności logicznego myślenia 

- wiązanie teorii z praktyką w przedmiotach matematyczno-

przyrodniczych 

- podniesienie wiedzy i wyników z języków obcych 

 

- prowadzenie większej liczby zajęć wyrównujących 

dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia 

dla uczniów mających trudności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych na poszczególnych 

poziomach z matematyki, geografii, języka 

niemieckiego i języka angielskiego,  

- poprawa wyników egzaminu maturalnego z 

matematyki, geografii, języka niemieckiego i 

angielskiego 

- zastosowanie sprzętu multimedialnego, 

- nauka poprzez doświadczenia, 

- powiązanie zajęć z rzeczywistymi sytuacjami 

życiowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Pieczątka szkoły   Miejscowość, data 

mailto:szkola@zsgronowo.edu.pl


 
 

 

-  zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, które 

otwierają im drogę   kształcenia na kierunkach 

technicznych, a  w przyszłości większe możliwości 

zatrudnienia, 

- rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych 

rozwijających kompetencje kluczowe: TIK, z matematyki,  

geografii, języków obcych.  

- rozwój kompetencji  z przedmiotów przyrodniczych z 

wykorzystaniem TIK  

- rozwój kompetencji  kluczowych w zakresie postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie 

kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez 

dodatkowe zajęcia prezentacje i wystąpienia publiczne w 

sytuacjach zawodowych 

 

 

- brak pracowni matematycznej z elementami TIK,  

- brak pracowni językowych z wyposażeniem w sprzęt 

mobilny, 

- prowadzenie zajęć z przedmiotów ścisłych i języków 

obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej, 

- prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z 

przedmiotów ścisłych i języków obcych, 

- prowadzenie zajęć z zakresu umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy,  

- brak wyposażenia do prowadzenia zajęć z zakresu 

wystąpień, prezentacji,  

- brak oprogramowania tablic interaktywnych  

w zakresie wyposażenia w moduł Maths Tools,  

- brak niezbędnego wyposażenia do pracowni 

przedmiotowych. 

 
OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie, którzy potrzebują opieki 

pedagogiczno – psychologicznej są nią objęci 

systemowo w szkole. 

 

Uczniowie, którzy potrzebują opieki 

pedagogiczno – psychologicznej są nią objęci 

systemowo w szkole. 

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Nie dotyczy 

 

 

 

Nie dotyczy 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

Zarządzanie i organizacja: 

- stosowanie metod pracy integrujących zespół nauczycielski, 

- efektywne wykorzystanie i modernizacja bazy dydaktycznej w nowoczesne materiały, 

- doskonalenie kształcenia na odległość w ramach e-learningu i blended learningu, 

- poszerzenie obszaru działalności poprzez tworzenie kierunków dostosowanych do potrzeb 

regionalnego rynku prac, 

- doskonalenie kadry we współpracy z otoczeniem społeczni-gospodarczym szkoły, 

- zakup narzędzi TIK do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych oraz języków 

obcych 



 
 

 

Kształcenie: 

- zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia poprzez kształcenie dualne, 

- realizacja innowacji pedagogicznych w obszarze służb mundurowych, 

- indywidualizacja procesu kształcenia w oparciu o diagnozę potrzeb, słabych i mocnych stron 

uczniów i słuchaczy, 

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystanie 

TIK, 

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie nastawionym na technikę i komunikację,  

- modyfikacja programów nauczania we współpracy z pracodawcami, 

- pogłębianie współpracy z instytucjami rynku pracy, 

-rozszerzania usług doradztwa edukacyjno – zawodowego zwłaszcza w obszarze kształcenia 

zorientowanego na potrzeby rynku pracy, 

- kształtowanie kompetencji miękkich w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz współpracy 

przy rozwiązywaniu zadań, 

- organizacja zajęć wyrównujących dysproporcję w nauczaniu prowadzących do poprawy 

wyników osiąganych przez uczniów na egzaminie maturalnym,  

- organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

Wychowanie: 

- wdrażanie i aktualizowanie programów: wychowawczego i profilaktycznego, 

- rozwijanie idei samorządności, 

- tworzenie wolnego frontu przeciwko uzależnieniom, agresji, wandalizmowi i chuligaństwu, 

- tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu postaw patriotycznych, poszanowaniu 

tradycji. 

Obszar administracyjno – gospodarczy 

- permanentna wymiana sprzętu elektronicznego, 

- utworzenie nowoczesnej pracowni hotelarskiej, 

- wyposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej dla zawodów mechanicznych, 

- utworzenie pracowni agrotroniki, 

- modernizacja placów manewrowych do nauki jazdy, 

- zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę parkingów i organizacji 

ruchu na terenie Zespołu Szkół, 

- budowa hali sportowej, 

- wyposażenie pracowni matematycznych w oprogramowanie tablic interaktywnych Maths 

Tools,  

- zakup tabletów do nauki matematyki i języków obcych.  

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI (SZKOŁAMI)I INNYMI JEDNOSTKAMI (PRACODAWCAMI) 



 
 

 

Szkoła z powodzeniem prowadzi współpracę z pracodawcami od 2008 roku. Współpraca 

realizowana jest w formie zorganizowanych zajęć praktycznych w zakładach pracy. Pozwala to 

na zapoznanie uczniów  z rzeczywistymi warunkami pracy. Współpracę podjęliśmy początkowo 

dla zawodu technik pojazdów samochodowych angażując autoryzowane serwisy marek Toyota, 

Skoda, Ford oraz firmę Inter Set w obszarze pojazdów ciężarowych. Współpraca polegała na 

organizacji zajęć praktycznych w każdy poniedziałek u pracodawców dla klas II technikum. 

Współpraca ta jest kontynuowana z firmą Toyota,  

w której uczniowie realizują zajęcia praktyczne ale także odbywają praktyki zawodowe  

i uczestniczą w stażach zawodowych organizowanych dzięki wsparciu EFS. 

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy współpracę z firmami Kujawski Truck Center 

autoryzowanym dealerem marki Mercedes Benz oraz Daw – Trans firmą zajmującą się spedycją 

międzynarodową. Współpraca obejmuje prowadzenie zajęć praktycznych na terenie serwisu dla 

zawodu technik pojazdów samochodowych, w przyszłości zajęcia odbywać będą również 

technicy logistycy. 

W zawodach medycznych współpraca z pracodawcami objęła zatrudnienie pracowników do 

prowadzenia zajęć ze słuchaczami w szkołach dla dorosłych. Takie rozwiązanie pozwoliło na 

transfer wiedzy i uzyskanie znakomitych wyników w ramach egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji Z.04 oraz Z.08. 

W roku 2014/2015 podjęliśmy również współpracę w obszarze opiniowania i modyfikacji 

programów nauczania. W wyniku spotkań z pracodawcami dokonaliśmy modyfikacji 

programów nauczania w dwóch zawodach: technik mechanizacji rolnictwa wzbogaciliśmy o 

tematykę OZE. Uczniowie klasy trzeciej odbywają zajęcia w wymiarze dwóch godzin 

lekcyjnych. W zawodzie technik hotelarstwa wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia w obszarze 

wellness i SPA. 

Z pracodawcami skonsultowaliśmy również w roku szkolnym 2014/2015 programy praktyk 

zawodowych odbywanych przez uczniów technikum. W indywidualnych konsultacjach 

uczestniczyło 62 pracodawców, u których uczniowie odbywali praktyki zawodowe w zawodach: 

technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia  

i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa. 

W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy współpracę z firmą MARSTAL w Szychowie, 

uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych w zakresie produkcji maszyn 

rolniczych. 

Szkołą od lat z powodzeniem współpracuje ze szkołami partnerskim z zagranicy: Konsorcjum 

Keuda w Finlandi, Wileńską Szkołą Mechaników w Wilnie, Szkołą w Poniewieżu na Litwie, 

Szkoła Kształcenia Zawodowego w Ratyzbonie Niemcy, Instytut Roberta Schumana w Eupen w 

Belgii, Technikum w Dunajsvaros Węgry, Szkoła Przyzakładowa Enka Istambuł w Turcji, 

Szkoła Średnia Kształcenia Zawodwoego Perugia Włochy.  

 UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/UNIJNYCH (POLSKICH) 

Projekty napisane i zrealizowane samodzielnie przez szkołę: 

 „Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych” realizowany w ramach 

Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych. 

Okres realizacji: 01.09.2008r. – 30.06.2009r.  



 
 

 

 Łączna kwota dofinansowania w tym projekcie wyniosła 229 602,97 PLN. 

Projekt „Dobre szkolenie w drodze do poszerzania kompetencji” realizowany w ramach 

Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podnoszenie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego. 

Okres realizacji: 01.01.2009r. – 31.12.2009r.  

Kwota dofinansowania wyniosła 125 129,54 PLN. 

Projekt „Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” realizowany w ramach Działania 

9.2Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego. 

Okres realizacji: 01.01.2009r. – 31.05.2010r.  

Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 549 647,47 PLN. 

Projekt „Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy” realizowany w 

ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnianie formalnego 

kształcenia ustawicznego.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 307 444,70 PLN. 

Projekt „Nigdy nie jest za późno na naukę daj sobie drugą szansę” był realizowany w 

ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnianie formalnego 

kształcenia ustawicznego. 

  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 536 117,30 PLN. 

Projekt „Szkoła przyszła do Ciebie” realizowany w okresie 01.10.2010 r. – 28.02.2014 r. 

w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Głównym 

celem projektu było zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego w kształceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania 

kwalifikacji zawodowych od października 2010r. do lutego 2014r.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 7 559 649,76 PLN. 

 „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę”.  

 Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 845 749 PLN. 

Projekty inwestycyjne 

„Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem 

szkoleniowym i socjalnym” 1.09.2010r. – 30.11.2011r.  

Rezultaty i produkty: 

 Zbudowanie nowej pracowni spawalnictwa, w celu podniesienia jakości kształcenia 

„Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Gronowie” 1.10.2009r. – 30.11.2013r. Rezultaty i produkty: 

 Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie 

„Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe – rolnicze. Adaptacja i 

dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów 

rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w 

budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Gronowie” 1.03.2013r. – 30.09.2014r. 

 

Projekty realizowane przez Powiat Toruński dla swoich szkół 



 
 

 

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa 

kujawsko–pomorskiego” realizowany w ramach działania 9.2 Zwiększanie atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji: rok szkolny 

2008/2009. Wartość projektu: 2 000 000PLN. 

Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód” realizowany w ramach działania 9.2 Zwiększanie 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres 

realizacji: rok szkolny 2009/2010. Wartość projektu: 385 655 PLN.  

Projekt „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty szkolnictwa 

zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011” realizowany w ramach 

działania 9.2 Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.08.2011. Wartość projektu: 334 164 PLN.  

Projekt „Dobry zawód, dobry start” realizowany w ramach działania 9.2 Zwiększanie 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres 

realizacji: rok szkolny 2011/2012. Wartość projektu: 370 346 PLN.  

Projekt „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów” realizowany w ramach działania 9.2 

Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.11.2014. Wartość projektu: 749 100 PLN.  

Projekt „Zawodowy paszport do kariery” realizowany w ramach działania 9.2 

Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2015. Wartość projektu: 1 622 753,00 PLN.  

Projekt „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa 

zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” realizowany w ramach działania 9.6 

Projekty innowacyjne POKL. Okres realizacji: 01.06.2010 r. – 31.05.2013 r. Wartość projektu: 3 

571 073,60 zł 

Projekt „Czego Jaś się nie nauczy…” realizowany w ramach poddziałania: 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL. Okres realizacji: 1.10.2009 r. – 

31.10.2010 r. 

Wartość projektu: 1 514 459,04 PLN.  

Projekt „Z Małgosią po naukę” realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji: 1.09.2010 r. – 30.11.2011 r. 

Wartość projektu: 1 594 764,00 PLN.  

Projekt „EU–geniusz i szkoła tajemnic” ”realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji: 01.02.2014 r. – 

30.07.2015 r. Wartość projektu: 3 038 268,40 PLN.  

Projekt „Nauczyciel uczący się” realizowany w ramach działania 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty POKL. Okres realizacji: rok szkolny 2008/2009. 

Wartość projektu: 839 300 PLN Partnerstwo: 5 powiatów, 2 miasta, 24 gminy W projekcie 

uczestniczyło 782 nauczycieli, którzy uczestniczyli w następujących szkoleniach: podnoszenie 

efektów kształcenia, ocenianie kształtujące, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem o 

specyficznych potrzebach edukacyjnych, metoda projektu w egzaminach zewnętrznych, aktywni 

i kompetentni pracownicy administracji oświatowej. 

MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE NP. PRZEZ INNE JEDNOSTKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 



 
 

 

W ramach realizacji projektu „Szkoła przyszła do Ciebie” utworzono platformę zdalnego 

nauczania moodle, w ramach której zatrudnieni wykonawcy dzieła utworzyli kursy w obszarze 

kształcenia ogólnego i zawodowego. Łącznie utworzono 1500 godzin kursów e-learningowych. 

Korzystamy również z repezytorium kursów przygotowanych ze środków EFS przez Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Kursy są umieszone na naszej 

platformie i służą zdalnemu nauczaniu zwłaszcza dla osób dorosłych pragnących z własnej 

inicjatywy zwiększać swoje kompetencje zawodowe. 

OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ (np. doposażenie pracowni przedmiotów, zakup nowoczesnych pomocy, 

praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami, zajęcia innowacyjne (w tym z TIK, językowe, interdyscyplinarne), opieka psychologiczna) 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

W ramach projektu planujemy prowadzić dodatkowe zajęcia z matematyki rozwijające 

kompetencje kluczowe z wykorzystaniem tabletów i tablic interaktywnych z 

zaimplementowanym modułem Math Tools. W 2018 r. 208 godzin, w 2019 r. 336 godzin, w 

2020 r. 224 godziny. Do realizacji zajęć planujemy zakupić 10 tabletów, posłużą one także do 

realizacji zajęć z języka angielskiego i niemieckiego. W celu maksymalnego wykorzystanie 

możliwości tablic interaktywnych planujemy zakupić moduł matematyczny Math Tools.  

W ramach realizacji projektu planujemy także przeprowadzenie zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego z wykorzystaniem TIK (2018 - 68 

godzin, 2019 -  56 godzin, 2020 – 28 godzin) oraz języka niemieckiego również z 

wykorzystaniem TIK (2018 – 10 godzin, 2019 – 10 godzin, 2020 – 10 godzin).  

Realizowane będą również zajęcia z geografii w wymiarze 12 godzin w roku 2018.  

Planujemy także realizację zajęć rozwijających i kształtujących kompetencje kluczowe w 

zakresie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej „Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach 

zawodowych” w wymiarze 20 godzin w 2018 roku, 40 godzin w 2019 roku oraz 20 w roku 

2020. Do realizacji zajęć planujemy zakupić mikrofony bezprzewodowe z portami.  

LOSY ABSOLWENTÓW – opis efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły/placówki oświatowej i sposobu 

funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji 

W roku szkolnym 2015/16 naukę w Liceum Ogólnokształcącym w ZS, CKU w Gronowie 

ukończyło 43 uczniów. 

Wśród absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z 2015 roku aż 32 z 43 absolwentów pracuje 

zawodowo (27 absolwentów w kraju, a 5 absolwentów poza granicami naszego kraju). Wśród 

32 absolwentów pracujących zawodowo, 11 łączy pracę zawodową z dalszą nauką .  

Analizując losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na 

przestrzeni trzech lat 2013 – 2014 – 2015- 2016 dostrzega się następujące prawidłowości: 

 w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmniejszył się odsetek osób, które decydują się na 

emigracją zarobkową do innych krajów Unii Europejskiej: 

 zwiększa się odsetek osób, które decydują się na podjęcie pracy zawodowej w kraju:  



 
 

 

 zmniejsza się również odsetek osób, które decydują się tylko i wyłącznie na 

kontynuowanie edukacji, a coraz więcej osób podejmuje decyzję o łączeniu dalszej 

edukacji z pracą zawodową. 

Coraz powszechniejsze staje się także wśród absolwentów ZS, CKU w Gronowie przekonanie, 

że praca w okresie nauki ułatwi uzyskanie stałego zatrudnienia już po jej zakończeniu. Łączenie 

pracy z nauką w nadziei, że opłaci im się to w przyszłym życiu zawodowym, staje się coraz 

bardziej rozpowszechnionym sposobem myślenia wśród młodych ludzi. Mają oni coraz większą 

świadomość wyzwań rynku pracy i wiedzą, że nie wystarczy posiadanie dyplomu, aby dostać 

dobrą posadę, gdyż liczą się jeszcze inne elementy, z których najważniejszym jest możliwość 

pochwalenia się zdobytym już doświadczeniem zawodowym. Kandydat do pracy, który był już 

aktywny zawodowo, jest bardziej atrakcyjny w oczach pracodawcy.  

 

 

Zatwierdzenie diagnozy: 
 

 

 

 

Data i podpis przedstawiciela 

organu prowadzącego 

 Data i podpis 

dyrektora szkoły 

 



 
 
 

Załącznik nr 36 do Regulaminu konkursu: Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty – wzór.  

 

 

                                                                                                                  Chełmża, 10.07.2017r.  

 
 

DIAGNOZA SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

 

DANE SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYDTEMU OŚWIATY 

pełna nazwa szkoły 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych      

w Chełmży 

Technikum w Chełmży 

miejscowość/gmina/powiat Chełmża, powiat toruński 

ulica/kod pocztowy Hallera 23, 87-140 Chełmża 

numer telefonu (56) 675 24 19 

numer telefonu/adres email/adres strony internetowej 
zs_chelmza@poczta.onet.pl 

www.zs-chelmza.pl 

 data założenia szkoły/organ prowadzący 
1 sierpnia 1979 r. 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 

imię i nazwisko dyrektora Katarzyna Komakowska  

UCZNIOWIE 

liczba uczniów w szkole 33 K:9 M:24 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

zdolnym) 
- 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami 

eduk.) 
- 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKU W NAUCE 

 

 Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

- wzmocnienie ucznia osiągającego słabe wyniki z 

nauk matematyczno – przyrodniczych,  

- poprawa wyników z matematyki z egzaminu 

maturalnego, 

- kształtowanie umiejętności sprawdzanych na 

egzaminach potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe : przetwarzania danych , czytanie ze 

zrozumieniem zadań zawodowych, 

- kształtowanie umiejętności kompetencji społecznych  

(integracja z zespołem uczniowskim),  

- praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej w 

codziennym życiu z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej, 

- podniesienie umiejętności logicznego myślenia, 

- wiązanie teorii z praktyką w przedmiotach 

matematyczno-przyrodniczych 

-organizacja zajęć wyrównujących 

dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu 

kształcenia dla uczniów mających trudności w 

spełnianiu wymagań edukacyjnych na 

poszczególnych poziomach z matematyki, w 

celu polepszenia zdawalności z matematyki, 

- organizacja zajęć dla uczniów mających 

trudności w rozwiązywaniu zadań 

zawodowych z wykorzystaniem danych 

liczbowych z tabel, wykresów, przeliczania 

jednostek oraz sprawnego korzystania z norm 

technicznych,  

- zastosowanie sprzętu multimedialnego, 

- nauka poprzez doświadczenia, 

- powiązanie zajęć z rzeczywistymi 

sytuacjami zawodowymi 

Pieczątka szkoły   Miejscowość, data 

mailto:zs_chelmza@poczta.onet.pl?subject=Informacja%20z%20portalu%20ZSwCH:


 
 
 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

-  zainteresowanie młodzieży naukami 

ścisłymi, które otwierają im drogę   

kształcenia na kierunkach technicznych, a  w 

przyszłości większe możliwości zatrudnienia, 

- rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć 

dodatkowych zajęcia rozwijające 

kompetencje: TIK, z matematyki,  

- motywowanie do aktywności poprzez 

wspieranie mocnych stron ucznia, 

rozwijanie kompetencji społecznych, 

umiejętności uczenia się w ramach zajęć 

eksperymentalnych ( mobilnych pracowni, ),  

- rozwój kompetencji  z przedmiotów 

przyrodniczych z wykorzystaniem TIK oraz  

kompetencje naukowo- techniczne w ramach 

zajęć (zajęcia eksperymentalne w pracowni) 

- rozwój kompetencji kluczowych: 

kompetencje naukowo-techniczne (koło 

naukowe, wyjazdy na uczelnie techniczne, 

zajęcia laboratoryjne),  

- podniesienie kompetencji nauczycieli w 

zakresie wykorzystania metod eksperymentu 

naukowego na zajęciach z uczniem,  

 

-prowadzenie  zajęć rozwijających u 

uczniów kompetencje kluczowe z 

przedmiotów ścisłych (biologii, 

chemii i fizyki) z wykorzystaniem TIK 

, 

- prowadzenie zajęć rozwijających u 

uczniów umiejętności miękkich 

niezbędnych na rynku pracy 

(odpowiedzialność, umiejętność pracy 

w zespole, kreatywność, 

przedsiębiorczość) poprzez  

wykorzystanie atrakcyjnych dla 

uczniów i innowacyjnych  metod 

dydaktycznych (symulacja misji 

kosmicznej) 

-szkolenie nauczycieli z zakresu 

prowadzenia zajęć w sposób 

innowacyjny i atrakcyjny dla ucznia w 

zakresie konstruowania robotów i ich 

programowania, stosowania narzędzi 

TIK 

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie, którzy tego potrzebują są objęci 

opieką pedagogiczno-psychologiczną w 

szkole. 

Uczniowie, którzy tego potrzebują są 

objęci opieką pedagogiczno-

psychologiczną w szkole. 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

Organizacja kształcenia : 

 rozpoznanie regionalnych i lokalnych potrzeb edukacyjnych rynku pracy; 

 tworzenie oferty kształcenia przy współudziale pracodawców, która zapewnia 

absolwentom znalezienie miejsca na rynku pracy; 



 
 
 

 zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia poprzez 

kształcenie dualne, 

 indywidualizacja procesu kształcenia w oparciu o diagnozę potrzeb, słabych i 

mocnych stron uczniów i słuchaczy, 

 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez 

wykorzystanie TIK, 

 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie nastawionym na technikę i 

komunikację,  

 rozszerzania usług doradztwa edukacyjno – zawodowego zwłaszcza w 

obszarze kształcenia zorientowanego na potrzeby rynku pracy, 

 kształtowanie kompetencji miękkich w obszarze komunikacji interpersonalnej 

oraz współpracy przy rozwiązywaniu zadań, 

 organizacja zajęć wyrównujących dysproporcję w nauczaniu prowadzących 

do poprawy wyników osiąganych przez uczniów na egzaminie maturalnym,  

 organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 organizacja zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu, 

 modyfikacja programów nauczania we współpracy z pracodawcami, 

 opracowywanie materiałów dydaktycznych, uwzględniających m.in. 

rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii, 

 modernizacja bazy dydaktycznej w nowoczesne materiały, 

 zakup narzędzi TIK do prowadzenia zajęć, 

 

Zarządzanie i organizacja (kadra szkoły) 

 stosowanie metod pracy integrujących zespół nauczycielski, 

 efektywne wykorzystanie i modernizacja bazy dydaktycznej w nowoczesne 

materiały, 

 doskonalenie kształcenia na odległość w ramach e-learningu i blended 

learningu, 

 doskonalenie kadry we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły,  

Zasoby materialne szkoły: 

 dbałość o wyposażenie  i stała modernizacja bazy kształcenia zawodowego dla 

poszczególnych zawodów/kwalifikacji; 

 dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do indywidualnych potrzeb 

uczniów, 

 wzbogacane i unowocześniane zasoby materialne wpływają na poprawę 

efektywności kształcenia zawodowego i atrakcyjności szkoły w środowisku 

lokalnym (wymiana sprzętu elektronicznego, zakup tabletów , sprzętu 

multimedialnego). 

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI (SZKOŁAMI)I INNYMI JEDNOSTKAMI 

(PRACODAWCAMI) 



 
 
 

Szkoła prowadzi stałą i  systematyczną współpracę z pracodawcami : 

 wymiana doświadczeń podczas cyklicznych spotkań, 

 podejmowanie wspólnych inicjatyw (Drzwi otwarte, Dni Przedsiębiorczości), 

 organizacja zajęć praktycznych/praktyk zawodowych u pracodawcy w 

rzeczywistych warunkach pracy (podpisywanie umów partnerskich- Hotel 

Bulwar w Toruniu Dom Pomocy Społecznej w Browinie)  

 prowadzenie konsultacji z pracodawcami w zakresie programów nauczania i 

programów praktyk zawodowych w ramach projektu „Zawodowy paszport do 

kariery” 

 organizacja wycieczek zawodowych do lokalnych i regionalnych 

pracodawców, 

 prowadzenie rozmów w zakresie opiniowania planowanych działań w 

projekcie i doposażenia pracowni, zakończonych uzyskaniem akceptacji. 

Szkoła prowadzi stałą i systematyczną współpracę z uczelniami wyższymi 

technicznymi  

 (wyjazdy edukacyjne, zajęcia laboratoryjne, wykłady, koła naukowe):  

- Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny  – „Fabryka Inżynierów” gdzie 

prowadzone są badania nad m.in grafenem – uczelnia posiada  patent na produkcję 

grafenu. Na wydziale wykładają i studiują ludzie z pasją o czym świadczą np. 

zajęciach z kreatywnego myślenia,  prezentacja wehikułu czasu - samochodu na 

baterie słoneczne, badania nad powłokami do protez biodrowych.  

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – wydział cukrownictwa, którego 

pierwszym dziekanem i prekursorem był dyrektor cukrowni chełmżyńskiej. 

Współpraca to w przyszłości zaowocuje zatrudnieniem, stażami, praktykami, pomocą 

stypendialną skierowaną do uczniów  uzdolnionych ze ścisłych przedmiotów. 

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: stałe wykłady, zajęcia laboratoryjne 

z zakresu matematyki, fizyki,  chemii z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy- wydział Informatyki z nowym 

programem nauczania opracowanym (więcej praktyki, mniej teorii), Akademickie 

Biuro Karier – (setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery); 

certyfikaty firm: Microsoft i CISCO; Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ( 

możliwość na doskonałych warunkach już na pierwszym roku możesz otwarcia swojej 

firmy i pracy na własny rachunek); 

 



 
 
 

UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/UNIJNYCH (POLSKICH) 

- Projekt „EU–geniusz i szkoła tajemnic” realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji: 

01.02.2014 r. – 30.07.2015 r. Wartość projektu: 3 038 268,40 PLN.  

Projekty realizowane dla szkoły przez Powiat Toruński z zakresu kształcenia 

zawodowego: 

 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie 

województwa kujawsko–pomorskiego”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji 

01.06.2008 – 30.12.2009, wartość projektu: 2 000 000 zł, wsparcie: kursy ECDL i 

doposażenie w podręczniki do nauki zawodu; 

  „Lepsza szkoła, lepszy zawód”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 01.08.2009 

– 30.11.2010, wartość projektu: 385 655 zł, wsparcie: zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów, lekcje e-learningowe, szkolenie dla nauczycieli, doposażenie w środki 

dydaktyczne; 

  „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty szkolnictwa 

zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011”, Działanie 9.2 PO 

KL, okres realizacji: 01.09.2010 – 31.08.2011, wartość projektu: 334 164 zł, 

wsparcie: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

szkolenie dla nauczycieli, doposażenie w środki dydaktyczne;  

  „Dobry zawód, dobry start”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 01.09.2011 – 

31.08.2012, wartość projektu: 370 346 zł, wsparcie: zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów, dodatkowe praktyki zawodowe, symulacyjna gra ekonomiczna, konkurs 

umiejętności zawodowych, szkolenie dla nauczycieli, doposażenie w środki 

dydaktyczne;  

  „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 

01.12.2012 – 30.11.2014, wartość projektu: 749 100 zł, wsparcie: zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże i praktyki 

zawodowe, konkurs umiejętności zawodowych, doposażenie w środki 

dydaktyczne; 

  „Zawodowy paszport do kariery”, Działanie 9.2 PO KL, okres realizacji: 

01.01.2014 – 30.09.2015, wartość projektu: 1 622 753,00 zł, wsparcie: zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów, staże zawodowe, konsultacje programów nauczania i 

programu praktyk, doposażenie pracowni szkolnych. 

 

Projekty, w których Powiat Toruński i szkoła uczestniczyła jako partner projektu: 

 „Świadoma przedsiębiorczość”, Działanie 2.2.1 PO KL Inicjatywy promujące 

postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości, okres realizacji: 

01.06.2011 – 30.11.2012, wartość projektu: 789 540 zł, wsparcie: warsztaty z 

zakresu podstaw przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe dla 

uczniów i nauczycieli, konkurs na biznesplan.  



 
 
 

  

Projekty realizowane przez szkołę we współpracy ze szkołami partnerskim z 

zagranicy: 

- Projekt "Healthy life" - Erasmus + ( KA 2)- współpraca z 4 krajami 

partnerskimi: ( 2015-2017):  

 Anglia - King's Lynn - The College of West Anglia - Kolegium Zachodniej 

Anglii jest jednym z największych ośrodków szkoleniowych w regionie i 

współpracuje z setkami pracodawców z Norfolk i Cambridgeshire w zakresie 

wspierania uczniów (w wieku 16+) poprzez kursy zawodowe, praktyki w 

różnych zawodach. 

 Francja - Soissons - Lycee Leonard de Vinci – Techniczna Szkoła zawodowa 

oraz liceum, oferuje szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii 

przemysłowych, 

 Rumunia - Medgidia - Liceul Teoretic Nicolae Balcescu – Liceum, 

 Bułgaria - Dobrich - Vocational High School of Veterinary Medicine 'Prof. 

Dr. George Pavlov' -Wyższa Szkoła Medycyny Weterynaryjnej "prof. Dr. 

George Pavlov "leży w regionie, w którym głównym priorytetem rozwoju 

gospodarczego jest rolnictwo i przemysł spożywczy. Dobricz jest znany jako 

"stolica" żyznej ziemi, największego regionu uprawy winorośli w kraju. Szkoła 

jest jedynym ośrodkiem kształcenia i szkolenia w dziedzinie medycyny 

weterynaryjnej dla uczniów szkół średnich. Jest to jedna z trzech szkół 

weterynaryjnych w Bułgarii.  Kształci :"technika weterynaryjnego", 

"technologa w zakresie jakości żywności i napojów" oraz "ekologia".   

 

- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - projekt "Flying Kites" - Litwa, 

Zapyskis, ( 2016) 

MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE NP. PRZEZ INNE JEDNOSTKI ZE ŚRODKÓW 

UNIJNYCH 

Szkoła korzysta z repozytorium kursów przygotowanych ze środków EFS przez 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Kursy są 

umieszone na naszej platformie i służą zdalnemu nauczaniu zwłaszcza dla osób 

dorosłych pragnących z własnej inicjatywy zwiększać swoje kompetencje zawodowe 



 
 
 

OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ (np. doposażenie pracowni przedmiotów, zakup 

nowoczesnych pomocy, praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami, zajęcia innowacyjne (w tym z TIK, językowe, 

interdyscyplinarne), opieka psychologiczna) 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań 
(nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji 

projektu (średniomiesięcznie). 

W ramach projektu planujemy prowadzić zajęcia wyrównawcze z matematyki 

rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki . W 2018 r. – 25 godzin, w 2019 r.  

– 25 godzin, w 2020 r. – 25 godzin. Do realizacji zajęć planujemy zakupić 10 

tabletów dla uczniów wraz z oprogramowaniem + etui, które posłużą także do 

realizacji zajęć w ramach Projektu ReMY.. W celu maksymalnego wykorzystanie 

możliwości tablicy interaktywnej planujemy zakupić moduł matematyczny Math 

Tools.  

W ramach projektu planujemy  w pracowni przyrodniczej prowadzić zajęcia 

eksperymentalne, rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych z 

wykorzystaniem TIK oraz  kompetencje naukowo- techniczne w ramach projektu 

edukacyjnego - Projekt ReMY - Remote Mars  Yard . W 2018 r.- 24 godzin, w 2019 r. 

-24 godzin, w 2020 r. -24 godzin.(3 grupy-zespoły po 10 osób) zakończony symulacją 

misji robota na Marsie. Do realizacji zajęć w pracowni przyrodniczej planujemy 

zakupić 10 tabletów z oprogramowaniem i etui, posłużą one także do realizacji zajęć 

z matematyki oraz przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem, 

projektor multimedialny z uchwytem do zawieszenia i ekranem projekcyjnym. 

W ramach projektu planowane jest podniesienie kompetencji nauczycieli na 

szkoleniach nauczycieli prowadzących zajęcia z ReMY. W 2018 r.- przeszkolenie 3 

nauczycieli z ReMY. 

LOSY ABSOLWENTÓW – opis efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły/placówki 

oświatowej i sposobu funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji 

Brak jest badania losów absolwentów technikum w związku z przerwaniem ciągłości 

kształcenia w tym typie szkoły.  W chwili obecnej są to nowe kierunki nauczania w 

szkole, bez absolwentów. 

 

Zatwierdzenie diagnozy: 
 

 

Data i podpis przedstawiciela 

organu prowadzącego 

 Data i podpis 

dyrektora szkoły 



 
 
 

 



 
 

 

Załącznik nr 36 do Regulaminu konkursu: Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty – wzór.  

 

 

 

 

 

DIAGNOZA SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

 

DANE SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYDTEMU OŚWIATY 

pełna nazwa szkoły 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie/ Technikum w 

Gronowie 

miejscowość/gmina/powiat Gronowo, Lubicz, toruński 

ulica/kod pocztowy Gronowo 128, 87-162 Lubicz 

numer telefonu 56 678 41 18 

numer telefonu/adres email/adres strony internetowej szkola@zsgronowo.edu.pl/zsgronowo.edu.pl 

data założenia szkoły/organ prowadzący 1946 r./Powiat toruński 

imię i nazwisko dyrektora Zbigniew Piotrowski 

UCZNIOWIE 

liczba uczniów w szkole 
441 K:110 M:331 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

zdolnym) 0 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami eduk.) 1 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKU W NAUCE 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 
- podniesienie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych 

(matematyka) 

- praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej w 

codziennym życiu z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej 

- podniesienie umiejętności logicznego myślenia 

- wiązanie teorii z praktyką w przedmiotach matematyczno-

przyrodniczych 

- podniesienie wiedzy i wyników z języków obcych 

 

- prowadzenie większej liczby zajęć wyrównujących 

dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia 

dla uczniów mających trudności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych na poszczególnych 

poziomach z matematyki, geografii, języka 

niemieckiego i języka angielskiego,  

- poprawa wyników egzaminu maturalnego z 

matematyki, geografii, języka niemieckiego i 

angielskiego 

- zastosowanie sprzętu multimedialnego, 

- nauka poprzez doświadczenia, 

- powiązanie zajęć z rzeczywistymi sytuacjami 

życiowymi. 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Pieczątka szkoły   Miejscowość, data 

mailto:szkola@zsgronowo.edu.pl


 
 

 

-  zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, które 

otwierają im drogę   kształcenia na kierunkach 

technicznych, a  w przyszłości większe możliwości 

zatrudnienia, 

- rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych 

rozwijających kompetencje kluczowe: TIK, z matematyki,  

geografii, języków obcych.  

- rozwój kompetencji  z przedmiotów przyrodniczych z 

wykorzystaniem TIK  

- rozwój kompetencji  kluczowych w zakresie postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie 

kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez 

dodatkowe zajęcia prezentacje i wystąpienia publiczne w 

sytuacjach zawodowych 

 

 

- brak pracowni matematycznej z elementami TIK,  

- brak pracowni językowych z wyposażeniem w sprzęt 

mobilny, 

- prowadzenie zajęć z przedmiotów ścisłych i języków 

obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej, 

- prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z 

przedmiotów ścisłych i języków obcych, 

- prowadzenie zajęć z zakresu umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy,  

- brak wyposażenia do prowadzenia zajęć z zakresu 

wystąpień, prezentacji,  

- brak oprogramowania tablic interaktywnych  

w zakresie wyposażenia w moduł Maths Tools  

- brak niezbędnego wyposażenia do pracowni 

przedmiotowych. 

 OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie, którzy potrzebują opieki 

pedagogiczno – psychologicznej są nią objęci 

systemowo w szkole. 

 

Uczniowie, którzy potrzebują opieki 

pedagogiczno – psychologicznej są nią objęci 

systemowo w szkole. 

 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Nie dotyczy 

 

 

 

Nie dotyczy 

 KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

Zarządzanie i organizacja: 

- stosowanie metod pracy integrujących zespół nauczycielski, 

- efektywne wykorzystanie i modernizacja bazy dydaktycznej w nowoczesne materiały, 

- doskonalenie kształcenia na odległość w ramach e-learningu i blended learningu, 

- poszerzenie obszaru działalności poprzez tworzenie kierunków dostosowanych do potrzeb 

regionalnego rynku prac, 

- doskonalenie kadry we współpracy z otoczeniem społeczni-gospodarczym szkoły, 

- zakup narzędzi TIK do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych oraz języków 

obcych 

Kształcenie: 

- zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia poprzez kształcenie dualne, 

-realizacja innowacji pedagogicznych w obszarze służb mundurowych, 

- indywidualizacja procesu kształcenia w oparciu o diagnozę potrzeb, słabych i mocnych stron 

uczniów i słuchaczy, 



 
 

 

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystanie 

TIK, 

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie nastawionym na technikę i komunikację,  

- modyfikacja programów nauczania we współpracy z pracodawcami, 

- pogłębianie współpracy z instytucjami rynku pracy, 

-rozszerzania usług doradztwa edukacyjno – zawodowego zwłaszcza w obszarze kształcenia 

zorientowanego na potrzeby rynku pracy, 

- kształtowanie kompetencji miękkich w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz współpracy 

przy rozwiązywaniu zadań, 

- organizacja zajęć wyrównujących dysproporcję w nauczaniu prowadzących do poprawy 

wyników osiąganych przez uczniów na egzaminie maturalnym,  

- organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

Wychowanie: 

- wdrażanie i aktualizowanie programów: wychowawczego i profilaktycznego, 

- rozwijanie idei samorządności, 

- tworzenie wolnego frontu przeciwko uzależnieniom, agresji, wandalizmowi i chuligaństwu, 

- tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu postaw patriotycznych, poszanowaniu 

tradycji. 

Obszar administracyjno – gospodarczy 

- permanentna wymiana sprzętu elektronicznego, 

- utworzenie nowoczesnej pracowni hotelarskiej, 

- wyposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej dla zawodów mechanicznych, 

- utworzenie pracowni agrotroniki, 

- modernizacja placów manewrowych do nauki jazdy, 

- zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę parkingów i organizacji 

ruchu na terenie Zespołu Szkół, 

- budowa hali sportowej, 

- wyposażenie pracowni matematycznych w oprogramowanie tablic interaktywnych Maths 

Tools,  

- zakup tabletów do nauki matematyki i języków obcych. 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI (SZKOŁAMI)I INNYMI JEDNOSTKAMI (PRACODAWCAMI) 



 
 

 

Szkoła z powodzeniem prowadzi współpracę z pracodawcami od 2008 roku. Współpraca 

realizowana jest w formie zorganizowanych zajęć praktycznych w zakładach pracy. Pozwala to 

na zapoznanie uczniów  z rzeczywistymi warunkami pracy. Współpracę podjęliśmy początkowo 

dla zawodu technik pojazdów samochodowych angażując autoryzowane serwisy marek Toyota, 

Skoda, Ford oraz firmę Inter Set w obszarze pojazdów ciężarowych. Współpraca polegała na 

organizacji zajęć praktycznych w każdy poniedziałek u pracodawców dla klas II technikum. 

Współpraca ta jest kontynuowana z firmą Toyota,  

w której uczniowie realizują zajęcia praktyczne ale także odbywają praktyki zawodowe  

i uczestniczą w stażach zawodowych organizowanych dzięki wsparciu EFS. 

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy współpracę z firmami Kujawski Truck Center 

autoryzowanym dealerem marki Mercedes Benz oraz Daw – Trans firmą zajmującą się spedycją 

międzynarodową. Współpraca obejmuje prowadzenie zajęć praktycznych na terenie serwisu dla 

zawodu technik pojazdów samochodowych, w przyszłości zajęcia odbywać będą również 

technicy logistycy. 

W zawodach medycznych współpraca z pracodawcami objęła zatrudnienie pracowników do 

prowadzenia zajęć ze słuchaczami w szkołach dla dorosłych. Takie rozwiązanie pozwoliło na 

transfer wiedzy i uzyskanie znakomitych wyników w ramach egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji Z.04 oraz Z.08. 

W roku 2014/2015 podjęliśmy również współpracę w obszarze opiniowania i modyfikacji 

programów nauczania. W wyniku spotkań z pracodawcami dokonaliśmy modyfikacji 

programów nauczania w dwóch zawodach: technik mechanizacji rolnictwa wzbogaciliśmy o 

tematykę OZE. Uczniowie klasy trzeciej odbywają zajęcia w wymiarze dwóch godzin 

lekcyjnych. W zawodzie technik hotelarstwa wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia w obszarze 

wellness i SPA. 

Z pracodawcami skonsultowaliśmy również w roku szkolnym 2014/2015 programy praktyk 

zawodowych odbywanych przez uczniów technikum. W indywidualnych konsultacjach 

uczestniczyło 62 pracodawców, u których uczniowie odbywali praktyki zawodowe w zawodach: 

technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia  

i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa. 

W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy współpracę z firmą MARSTAL w Szychowie, 

uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych w zakresie produkcji maszyn 

rolniczych. 

Szkołą od lat z powodzeniem współpracuje ze szkołami partnerskim z zagranicy: Konsorcjum 

Keuda w Finlandi, Wileńską Szkołą Mechaników w Wilnie, Szkołą w Poniewieżu na Litwie, 

Szkoła Kształcenia Zawodowego w Ratyzbonie Niemcy, Instytut Roberta Schumana w Eupen w 

Belgii, Technikum w Dunajsvaros Węgry, Szkoła Przyzakładowa Enka Istambuł w Turcji, 

Szkoła Średnia Kształcenia Zawodwoego Perugia Włochy.  

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/UNIJNYCH (POLSKICH) 

Projekty napisane i zrealizowane samodzielnie przez szkołę: 

 „Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych” realizowany w ramach 

Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych. 



 
 

 

Okres realizacji: 01.09.2008r. – 30.06.2009r.  

 Łączna kwota dofinansowania w tym projekcie wyniosła 229 602,97 PLN. 

Projekt „Dobre szkolenie w drodze do poszerzania kompetencji” realizowany w ramach 

Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podnoszenie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego. 

Okres realizacji: 01.01.2009r. – 31.12.2009r.  

Kwota dofinansowania wyniosła 125 129,54 PLN. 

Projekt „Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” realizowany w ramach Działania 

9.2Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego. 

Okres realizacji: 01.01.2009r. – 31.05.2010r.  

Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 549 647,47 PLN. 

Projekt „Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy” realizowany w 

ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnianie formalnego 

kształcenia ustawicznego.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 307 444,70 PLN. 

Projekt „Nigdy nie jest za późno na naukę daj sobie drugą szansę” był realizowany w 

ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnianie formalnego 

kształcenia ustawicznego. 

”.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 536 117,30 PLN. 

Projekt „Szkoła przyszła do Ciebie” realizowany w okresie 01.10.2010 r. – 28.02.2014 r. 

w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Głównym 

celem projektu było zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego w kształceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania 

kwalifikacji zawodowych od października 2010r. do lutego 2014r.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 7 559 649,76 PLN. 

 „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę”.  

 Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 845 749 PLN. 

Projekty inwestycyjne 

„Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem 

szkoleniowym i socjalnym” 1.09.2010r. – 30.11.2011r.  

Rezultaty i produkty: 

 Zbudowanie nowej pracowni spawalnictwa, w celu podniesienia jakości kształcenia 

„Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Gronowie” 1.10.2009r. – 30.11.2013r. Rezultaty i produkty: 

 Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie 

„Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe – rolnicze. Adaptacja i 

dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów 

rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w 

budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Gronowie” 1.03.2013r. – 30.09.2014r. 

Projekty realizowane przez Powiat Toruński dla swoich szkół 



 
 

 

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa 

kujawsko–pomorskiego” realizowany w ramach działania 9.2 Zwiększanie atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji: rok szkolny 

2008/2009. Wartość projektu: 2 000 000PLN. 

Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód” realizowany w ramach działania 9.2 Zwiększanie 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres 

realizacji: rok szkolny 2009/2010. Wartość projektu: 385 655 PLN.  

Projekt „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty szkolnictwa 

zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011” realizowany w ramach 

działania 9.2 Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.08.2011. Wartość projektu: 334 164 PLN.  

Projekt „Dobry zawód, dobry start” realizowany w ramach działania 9.2 Zwiększanie 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres 

realizacji: rok szkolny 2011/2012. Wartość projektu: 370 346 PLN.  

Projekt „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów” realizowany w ramach działania 9.2 

Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.11.2014. Wartość projektu: 749 100 PLN.  

Projekt „Zawodowy paszport do kariery” realizowany w ramach działania 9.2 

Zwiększanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2015. Wartość projektu: 1 622 753,00 PLN.  

Projekt „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa 

zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” realizowany w ramach działania 9.6 

Projekty innowacyjne POKL. Okres realizacji: 01.06.2010 r. – 31.05.2013 r. Wartość projektu: 3 

571 073,60 zł 

Projekt „Czego Jaś się nie nauczy…” realizowany w ramach poddziałania: 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL. Okres realizacji: 1.10.2009 r. – 

31.10.2010 r. 

Wartość projektu: 1 514 459,04 PLN.  

Projekt „Z Małgosią po naukę” realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji: 1.09.2010 r. – 30.11.2011 r. 

Wartość projektu: 1 594 764,00 PLN.  

Projekt „EU–geniusz i szkoła tajemnic” ”realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji: 01.02.2014 r. – 

30.07.2015 r. Wartość projektu: 3 038 268,40 PLN.  

Projekt „Nauczyciel uczący się” realizowany w ramach działania 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty POKL. Okres realizacji: rok szkolny 2008/2009. 

Wartość projektu: 839 300 PLN Partnerstwo: 5 powiatów, 2 miasta, 24 gminy W projekcie 

uczestniczyło 782 nauczycieli, którzy uczestniczyli w następujących szkoleniach: podnoszenie 

efektów kształcenia, ocenianie kształtujące, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem o 

specyficznych potrzebach edukacyjnych, metoda projektu w egzaminach zewnętrznych, aktywni 

i kompetentni pracownicy administracji oświatowej. 

MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE NP. PRZEZ INNE JEDNOSTKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 



 
 

 

W ramach realizacji projektu „Szkoła przyszła do Ciebie” utworzono platformę zdalnego 

nauczania moodle, w ramach której zatrudnieni wykonawcy dzieła utworzyli kursy w obszarze 

kształcenia ogólnego i zawodowego. Łącznie utworzono 1500 godzin kursów e-learningowych. 

Korzystamy również z repezytorium kursów przygotowanych ze środków EFS przez Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Kursy są umieszone na naszej 

platformie i służą zdalnemu nauczaniu zwłaszcza dla osób dorosłych pragnących z własnej 

inicjatywy zwiększać swoje kompetencje zawodowe. 

OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ (np. doposażenie pracowni przedmiotów, zakup nowoczesnych pomocy, 

praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami, zajęcia innowacyjne (w tym z TIK, językowe, interdyscyplinarne), opieka psychologiczna) 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

W ramach projektu planujemy prowadzić dodatkowe zajęcia z matematyki rozwijające 

kompetencje kluczowe z wykorzystaniem tabletów i tablic interaktywnych z 

zaimplementowanym modułem Math Tools. W 2018 r. 208 godzin, w 2019 r. 336 godzin, w 

2020 r. 224 godziny. Do realizacji zajęć planujemy zakupić 10 tabletów, posłużą one także do 

realizacji zajęć z języka angielskiego i niemieckiego. W celu maksymalnego wykorzystanie 

możliwości tablic interaktywnych planujemy zakupić moduł matematyczny Math Tools.  

W ramach realizacji projektu planujemy także przeprowadzenie zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego z wykorzystaniem TIK (2018 - 68 

godzin, 2019 -  56 godzin, 2020 – 28 godzin) oraz języka niemieckiego również z 

wykorzystaniem TIK (2018 – 10 godzin, 2019 – 10 godzin, 2020 – 10 godzin).  

Realizowane będą również zajęcia z geografii w wymiarze 12 godzin w roku 2018.  

Planujemy także realizację zajęć rozwijających i kształtujących kompetencje kluczowe w 

zakresie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej „Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach 

zawodowych” w wymiarze 20 godzin w 2018 roku, 40 godzin w 2019 roku oraz 20 w roku 

2020. Do realizacji zajęć planujemy zakupić mikrofony bezprzewodowe z portami.  

LOSY ABSOLWENTÓW – opis efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły/placówki oświatowej i sposobu 

funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji 

Populację badawczą stanowili wszyscy absolwenci roku szkolnego 2015/2016. 

Populacja badawcza wyniosła 152 osób i składała się na nią następująca liczba absolwentów wg 

poszczególnego typu szkoły: 

30 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

79 absolwentów Technikum, 

43 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. 

Wśród absolwentów Technikum z 2015 roku aż 46 z 79 absolwentów pracuje zawodowo (41 

absolwentów w kraju, a 5 absolwentów poza granicami naszego kraju). Wśród 46 absolwentów 

pracujących zawodowo, 20 z nich pracuje w zawodzie zgodnym bądź zbliżonym z 



 
 

 

kwalifikacjami uzyskanymi w ZS, CKU w Gronowie. 

Największy odsetek osób pracujących zawodowo w wyuczonym zawodzie, to absolwenci klasy 

4TR kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (62%). Również 38% absolwentów 

klasy 4TP (technik pojazdów samochodowych), 24% absolwentów klasy 4TJ (technik kucharz) 

oraz 10% absolwentów klasy 4TE (technik ekonomista) podjęło pracę zawodową w wyuczonym 

zawodzie.   

Aż 18 absolwentów Technikum  kontynuuje edukację, w tym: 

 15 podjęło studia wyższe, w tym aż 14 absolwentów kształci się na kierunku zgodnym 

lub zbliżonym do zawodu, w jakim kształcili się w Technikum w Gronowie; 

 2 kształci się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych; 

 1 kontynuuje naukę w Szkole Policealnej. 

Absolwenci Technikum wybrali następujące kierunki dalszej edukacji: 

 absolwenci 4TR:  

 zootechnika na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; 

 Policealna Szkoła w Olsztynie, na kierunku Technik Weterynarii; 

 absolwenci 4TE:  

 finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

 inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu; 

 pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

 absolwenci 4TI:  

 informatyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

 informatyka na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy; 

 design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu; 

 bezpieczeństwo w biznesie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

 inżynierię zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu; 

 zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

10 absolwentów Technikum w ZS, CKU w Gronowie nie pracuje zawodowo i nie kontynuuje 

edukacji  – tak więc zjawisko bezrobocia występuje tylko u  13% absolwentów z 2015 roku 

Dokonując analizy losów absolwentów Technikum ZS, CKU w Gronowie na przestrzeni 

czterech ostatnich lat, tj. 2012 – 2013 – 2014 - 2015 – 2016 dostrzec można następujące 



 
 

 

prawidłowości: 

 ponad 50% absolwentów Technikum pracuje zawodowo: 

 w ostatnim roku zatrzymał się niekorzystny trend i w znaczny sposób wzrosła liczba 

absolwentów, pracujących w wyuczonym zawodzie, 

 w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się odsetek absolwentów pracujących poza 

granicami kraju, 

 nadal wysoki pozostaje odsetek absolwentów Technikum, którzy kontynuują edukację. 

 

 

Zatwierdzenie diagnozy: 
 

 

 

 

Data i podpis przedstawiciela 

organu prowadzącego 

 Data i podpis 

dyrektora szkoły 

 



 

Załącznik nr 

36 do 

Regulaminu 

konkursu: 

Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty – wzór. 
 

 

 
Pieczątka szkoły   Miejscowość, data 
 

 

DIAGNOZA SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 

 

DANE SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY  

pełna nazwa szkoły 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ                        

W CHEŁMŻY 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SPECJALNA W 

CHEŁMŻY 

miejscowość/gmina/powiat CHEŁMŻA/ POWIAT TORUŃSKI 

ulica/kod pocztowy 
STEFANA KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO7 /87-140 

numer telefonu 56 675 56 80 

numer telefonu/adres email/adres strony internetowej 
zsswchelmzy@gmail.com 

www.zsschelmza.edupage.org 

data założenia szkoły/organ prowadzący 24.10.1994 rok/SP4 01.09.1967 ROK 

imię i nazwisko dyrektora HANNA JEŻEWSKA 

UCZNIOWIE  

liczba uczniów w szkole 
19 K:3 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem zdolnym) - 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami eduk.) 19 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKU W NAUCE 

 

 

 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie szkoły podstawowej posiadają orzeczenia 

do kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawnosć intelektualną, 

niepełnosprawności sprzężone, autyzm lub Zespół 

Aspergera. W ramach projektu będą prowadzone 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka 

angielskiego celem podniesienia wyników z języka 

obcego oraz umiejętności językowych, swobodnego 

posługiwania się językiem obcym. 

 

W szkole organizuje się dodatkowe zajecia 

pozalekcyjne lub specjalistyczne. 

Korzystamy z ofert placówek promujących 

naukę lub kulturę. Uczniowie uczestniczą 

w wycieczkach, warsztatach, wystawach. 

Sytuacja finansowa rodzin uczniów 

ogranicza wyjazdy na zorganizowane w 

ramach zajeć edukacyjnych.  Planujemy 

organizację dla najmłodszych uczniów 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych  z zastosowaniem tablicy 

interaktywnej, poprawiających wyniki 

nauczania z  języka angielskiego. 

 

 

 

mailto:zsswchelmzy@gmail.com


 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM  

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie szkoły podstawowej posiadają orzeczenia 

do kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawnosć intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone lub autyzm lub Zespół Aspergera. 

  

Uczniowie uczestniczą w różnorodnych 

zajęciach pozalekcyjnych np. 

artystycznych i sportowych. Planujemy 

lekcje wyjazdowe na warsztaty do Młyna 

Wiedzy w Toruniu , by  stworzyć okazję 

uczniom do nauki poprzez zabawę i 

doświadczenie. 

 

 

 

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA  

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie szkoły podstawowej z uwagi na 

nipelnosprawność intelektualną uczęszczają na 

zajęcia rewalidacyjne. Dla każdego ucznia 

opracowany jest przez zespół nauczycieli 

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. 

Specjaliści -terapeuta, socjoterapeta, 

dogoterapeuta, logopeda przeprowadzają diagnozy i 

opracowują programy terapii. 

Szkoła rozszerza ofertę zajęć 

terapeutycznych dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Uczniowie uczestniczą w terapii integracji 

sensorycznej, zooterapii, komunikacji 

pozawerbalnej, terapii ręki. Planujemy 

zintensyfikować proces rewalidacyjny 

poprzez wprowadzenie kolejnych formy 

terapii – hipoterapię oraz biofeedback. 

Brak jest odpowiedniej aparatury do 

prowadzenia sesji biofeedback-u. Z 

hipoterapii możemy korzystać na 

wyjazdach do stadniny koni. 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE  

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Podstawowym celem jest dostarczenie wiadomości o 

różnorodnych zawodach,  pomoc przy wyborze 

dalszej ścieżki edukacji zgodnie z zainteresowaniami 

i predyspozycjami. Zajęcia doradztwa zawodowego 

są prowadzone z Zespole Szkół w ramach zajęć 

specjalistycznych, zajęcia prowadzi nauczyciel 

posiadający kwalifikacje doradcy zawodowego. 

 

Nie planujemy zwiększenia ilości tego typu 

zajęć. 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY  

• zakup aparatury do sesji biofeedback 

• organizacja zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu 

• organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównwczych z języka angielskiego 

• rozszerzanie oferty zajęć terapeutycznych o sesje biofeedback-u oraz hipoterapię 

• wdrażanie i przygotowanie do korzystania z ofert placówek w regionie i aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI (SZKOŁAMI)I INNYMI JEDNOSTKAMI (PRACODAWCAMI)  



 

Studenci kierunków pedaggoicznych ( logopedia, pedagogika specjalna, realidacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną) odbywają praktyki asystenckie i zawodowe. 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/UNIJNYCH (POLSKICH)  

- Czego Jaś się nie nauczy… - realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, w okresie 

1.10.2009-31.10.2010, wartość projektu 1,5 mln zł 

- Z Małgosią po naukę – realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, w okresie 1.09.2010-

30.11.2011, wartość projektu 1,6 mln zł 

- EU-geniusz i szkoła tajemnic - realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, w okresie 

1.02.2014-30.07.2015, wartość projektu 3,0 mln zł 

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE NP. PRZEZ INNE JEDNOSTKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH  

Brak takich materiałów. 
 

OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ (np. doposażenie pracowni przedmiotów, zakup nowoczesnych pomocy, 

praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami, zajęcia innowacyjne (w tym z TIK, językowe, interdyscyplinarne), opieka psychologiczna) 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka angielskiego20 godzin 

• wyjazd edukacyjny do Młyna Wiedzy – 10 uczniów 

• zajęcia hipoterapii – 13 uczniów 

• terapię BIOFEEDBACK – 5 uczniów 

• zakup aparatury zestawu BIOFEEDBACK 

EEG-biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec 

wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie 

pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki 

temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to 

nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. 

EEG-biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu 

jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.Terapia może poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się 

do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Może służyć 

osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka). 

Neurofeedback pomoże nie tylko poprawić potencjał intelektualny, funkcjonwanie procesów poznawczych, takich 

jak koncentracja, uwaga, pamięć, ale również odpowiednio dobrane protokoły pozwolą nauczyć klienta relaksacji, 

wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem. 

Biofeedback to ogólnodostępna metoda treningowa, co ważne, bezinwazyjna, a polega wyłącznie na wolincjonalym 

uczeniu się m.in. stanu koncentracji uwagi albo relaksacji, poprzez równoczesne nagradzanie uzyskiwanych w ten 

sposób parametrów pracy mózgu. Metoda EEG-biofeedback znalazła również zastosowanie w leczeniu pacjentów z 

padaczką lekooporną. W treningach EEG-biofeedback uczestniczą także osoby, które chcą się doskonalić i 

intensywnie rozwijać funkcje swojego mózgu, np. w zakresie koncentracji uwagi, chcą nauczyć się radzenia sobie ze 

stresem – kontrolować emocje, uzyskać umiejętność wchodzenia w stan relaksacji i wyciszenia. 

 

 

LOSY ABSOLWENTÓW – opis efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły/placówki oświatowej i sposobu 

funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji 

 



 

Wszyscy absolwenci szkoły podstawowej kontynuują naukę w Gimnazjum nr 2 Specjalnym w 

Chełmży w naszym Zespole Szkół im. Unii Europejskiej, w kolejnym etapie edukacji otrzymują 

pozytywne wyniki w nauce. 

 

 

Zatwierdzenie diagnozy: 

 

 

 
 

 

Data i podpis przedstawiciela 

organu prowadzącego 

 Data i podpis 

dyrektora szkoły 

 



 
Załącznik 

nr 36 do 

Regulaminu konkursu: Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty – wzór. 
 

 

 

 
             Pieczątka szkoły   Miejscowość, data 

 

DANE SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY 
 

pełna nazwa szkoły 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ                        

W CHEŁMŻY 

GIMNAZJUM NR 2 SPECJALNE W CHEŁMZY 

miejscowość/gmina/powiat CHEŁMŻA/ POWIAT TORUŃSKI 

ulica/kod pocztowy 
STEFANA KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO7 /87-140 

numer telefonu 56 675 56 80 

numer telefonu/adres email/adres strony internetowej 
zsswchelmzy@gmail.com 

www.zsschelmza.edupage.org 

data założenia szkoły/organ prowadzący 24.10.1994 rok / 16.03.1999 ROK 

imię i nazwisko dyrektora HANNA JEŻEWSKA 

UCZNIOWIE  

liczba uczniów w szkole 
25 K:9 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem zdolnym) - 

liczba uczniów (tryb indywidualnej pracy z uczniem 

niepełnosprawnym lub ze specjalnymi potrzebami eduk.) 25 

DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM OSIĄGAJĄCYM SŁABE WYNIKU W NAUCE 

 

 

 

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie gimnazjum posiadają orzeczenia do 

kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawnosć intelektualną, 

niepełnosprawności sprzężone, autyzm.  W ramach 

projektu będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z matematyki celem podniesienia 

wyników z egzaminów gimnazjalnych części 

matematycznej oraz umiejętności posługiwania się 

teorią w praktyce. 

 

W szkole organizuje się dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne lub specjalistyczne. 

Korzystamy z ofert placówek promujących 

naukę lub kulturę. Uczniowie uczestniczą 

w wycieczkach, warsztatach, wystawach. 

Sytuacja finansowa rodzin uczniów 

ogranicza wyjazdy na zorganizowane w 

ramach zajęć edukacyjnych. Uczniowie 

osiągają niskie wyniki w egzaminie 

zewnętrznym części matematyczno-

przyrodniczej stąd potrzeba 

organizowania dodatkowych zajęć. 

mailto:zsswchelmzy@gmail.com


DIAGNOZA W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM  

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie gimnazjum posiadają orzeczenia do 

kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawnosć intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone lub autyzm lub Zespół Aspergera. 

  

Uczniowie uczestniczą w różnorodnych 

zajęciach pozalekcyjnych np. 

artystycznych i sportowych. Planujemy 

lekcje wyjazdowe na warsztaty do Młyna 

Wiedzy w Toruniu , by  stworzyć okazję 

uczniom do nauki poprzez doświadczenie. 

 

 

 

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA  

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Uczniowie gimnazjum z uwagi na 

niepełnosprawność intelektualną uczęszczają na 

zajęcia rewalidacyjne. Dla każdego ucznia 

opracowywany jest przez zespół nauczycieli 

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. 

Specjaliści -terapeuta, socjoterapeta, 

dogoterapeuta, logopeda przeprowadzają diagnozy i 

opracowują programy terapii. 

Szkoła rozszerza ofertę zajęć 

terapeutycznych dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Uczniowie uczestniczą w terapii integracji 

sensorycznej, zooterapii, komunikacji 

pozawerbalnej, terapii ręki. Planujemy 

zintensyfikować proces rewalidacyjny 

poprzez wprowadzenie kolejnych formy 

terapii – hipoterapię oraz biofeedback. 

Brak jest nowoczesnej aparatury do 

prowadzenia sesji biofeedback-u. Z 

hipoterapii możemy korzystać na 

wyjazdach do stadniny koni. 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE  

Działania priorytetowe: Potrzeby/problemy: 

Podstawowym celem jest dostarczenie wiadomości o 

różnorodnych zawodach,  pomoc przy wyborze 

dalszej ścieżki edukacji zgodnie z zainteresowaniami 

i predyspozycjami .Zajęcia doradztwa zawodowego 

są prowadzone z Zespole Szkół w ramach zajęć 

specjalistycznych, zajęcia prowadzi nauczyciel 

posiadający kwalifikacje doradcy zawodowego. 

Nie planujemy zwiększenia ilości tego typu 

zajęć. 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY  

• zakup aparatury do sesji biofeedback 

• organizacja zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu, organizacja zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 

• rozszerzanie oferty zajęć terapeutycznych- sesje biofeedback 

• wdrażanie i przygotowanie do korzystania z ofert placówek w regionie i aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI (SZKOŁAMI)I INNYMI JEDNOSTKAMI (PRACODAWCAMI)  



Studenci kierunków pedagogicznych ( logopedia, pedagogika specjalna, realidacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną) odbywają praktyki asystenckie i zawodowe. 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH/UNIJNYCH (POLSKICH)  

- Czego Jaś się nie nauczy… - realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, w okresie 

1.10.2009-31.10.2010, wartość projektu 1,5 mln zł 

- Z Małgosią po naukę – realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, w okresie 1.09.2010-

30.11.2011, wartość projektu 1,6 mln zł 

- EU-geniusz i szkoła tajemnic - realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, w okresie 

1.02.2014-30.07.2015, wartość projektu 3,0 mln zł 

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE OPRACOWANE NP. PRZEZ INNE JEDNOSTKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH  

Brak takich materiałów. 
 

OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ (np. doposażenie pracowni przedmiotów, zakup nowoczesnych pomocy, 

praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami, zajęcia innowacyjne (w tym z TIK, językowe, interdyscyplinarne), opieka psychologiczna) 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki 20 godzin 

• wyjazd edukacyjny do Młyna Wiedzy – 10 uczniów 

• zajęcia hipoterapii –  7 uczniów 

• terapię BIOFEEDBACK – 5 uczniów 

• zakup aparatury zestawu BIOFEEDBACK 

EEG-biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać 

wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z 

jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną 

(wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest 

skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego 

mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. 

EEG-biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. 

Informacja o stanie umysłu jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.Terapia może 

poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też 

skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Może służyć osobom, które chcą poprawić 

wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka). 

Neurofeedback pomoże nie tylko poprawić potencjał intelektualny, funkcjonwanie procesów 

poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, pamięć, ale również odpowiednio dobrane 

protokoły pozwolą nauczyć klienta relaksacji, wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem. 

Biofeedback to ogólnodostępna metoda treningowa, co ważne, bezinwazyjna, a polega wyłącznie 

na wolincjonalym uczeniu się m.in. stanu koncentracji uwagi albo relaksacji, poprzez 

równoczesne nagradzanie uzyskiwanych w ten sposób parametrów pracy mózgu. Metoda EEG-

biofeedback znalazła również zastosowanie w leczeniu pacjentów z padaczką lekooporną. W 

treningach EEG-biofeedback uczestniczą także osoby, które chcą się doskonalić i intensywnie 

rozwijać funkcje swojego mózgu, np. w zakresie koncentracji uwagi, chcą nauczyć się radzenia 

sobie ze stresem – kontrolować emocje, uzyskać umiejętność wchodzenia w stan relaksacji i 

wyciszenia. 

 

LOSY ABSOLWENTÓW – opis efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły/placówki oświatowej i sposobu  



funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji 

Wszyscy absolwenci Gimnazjum nr 2 Specjalnego w Chełmży kontynuują naukę w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej nr 2 w Chełmży  w naszym Zespole Szkół im. Unii Europejskiej, w kolejnym 

etapie edukacji otrzymuja pozytywne wyniki w nauce. 

 

 

 

 
Zatwierdzenie diagnozy: 

 

 

 
 

 

Data i podpis przedstawiciela 

organu prowadzącego 

 Data i podpis 

dyrektora szkoły 

 


