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Koncepcja  i  Program Rozwoju Zespołu  Szkół  

Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie  

                                      O p r a c o w a ł a :  m g r  I w o n a  K a ł u ż n a  

 

1. Misja szkoły. 

2. Model wychowanka szkoły 

3. Charakterystyka programu rozwoju szkoły. 

 

 

MISJ A Z ESP OŁU SZKÓŁ  USŁUG OW O-

G OSP ODARCZ YCH  W P LESZ EWIE:  

 

Zamierzamy kontynuować zaplanowane wcześniej działania mieszczące się w kanonach tzw. 

„ Dobrej Praktyki” i uzupełniać je o te najistotniejsze, związane ze stałym unowocześnianiem 

bazy dydaktycznej, doskonaleniem umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej, 

reagowaniem na zmiany powstające na lokalnym rynku pracy, wyrównywaniem szans 

edukacyjnych młodzieży pochodzącej z różnych środowisk i udzielaniem jej adekwatnej do 

potrzeb pomocy psychologiczno- pedagogicznej, po to by ZSUG w Pleszewie był szkołą 

świadczącą wachlarz usług edukacyjnych na wysokim poziomie porównywalnej jakości, 

miejscem wychowania i kształcenia, rozwiązywania problemów związanych z wkraczaniem w 
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dorosłe życie, polem do kreowania postaw opartych na najcenniejszych wartościach. 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie 

na kolejne lata zawiera takie kierunki i działania, które rozwijałyby i poszerzały jej mocne 

strony, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych niekorzystnych 

zjawisk w jej pracy. 

 

Chcemy być szkołą: 

 zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez 

aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat 

pracy; 

 wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i 

zapewniającą podstawy do dalszej nauki; 

 promującą uniwersalne wartości etyczne tj. humanitaryzm, odpowiedzialność, 

akceptację drugiego człowieka; 

 zapewniającą uczniowi wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i 

przyjaznym środowisku; 

 kształtującą uczniów asertywnych, kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych, 

przygotowanych do dalszej nauki na studiach wyższych jak i aktywnego poszukiwania 

i podjęcia pracy  w wyuczonym zawodzie;  

 wspierającą rodziców w procesie wychowawczym dziecka. 
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MODEL WYCHOWANKA SZKOŁY: 
 
 

Uczeń, który osiąga pełnię rozwoju osobistego, posiada rzetelną 
wiedzę, zgodną z jego kierunkiem kształcenia, dostrzega 
przydatność swojej edukacji w praktyce życia codziennego, jak 
również w swojej przyszłej (karierze) zawodowej. 

 

U podstaw stworzonego przez nas modelu leży założenie, że osiągnięcie przez ucznia pełni 

rozwoju osobistego jest możliwe tylko wtedy, gdy zapewnimy mu sprzyjające środowisko 

wychowawcze. Szkoła musi być więc przede wszystkim bezpieczna i przyjazna uczniowi, 

reagująca na problemy, z którymi boryka się współczesna młodzież. W działaniach, których 

efektem powinien być określony model wychowanka, zaakcentowaliśmy konieczność 

rozwoju wszystkich sfer osobowości młodego człowieka, przede wszystkim jednak sfery 

intelektualnej i moralnej, gdyż to one właśnie składają się na definicję człowieka 

kulturalnego. 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

Uczeń posiada orientację w zdobyczach nowych technologii, przede wszystkim 

informacyjnych, potrafi je świadomie i selektywnie wykorzystywać w zdobywaniu wiedzy i 

rozeznania we współczesnym świecie. 

 

ROZWÓJ MORALNY I DUCHOWY 

Uczeń potrafi dokonywać wyborów, w których kieruje się przede wszystkim priorytetami 

moralnymi i etycznymi, szanuje poglądy, zdanie czy wyznanie innych, potrafi bronić 

własnego zdania.  
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Uczeń jest asertywny i kreatywny w działaniu, otwarty (potrafi umiejętnie komunikować się z 

otoczeniem), potrafi współpracować z grupą, podejmować decyzje, krytycznie oceniać 

sytuacje i informacje, dąży do samodzielnego pogłębiania wiadomości. 

Uczeń jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i 

innych. 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Uczeń szanuje wspólne dobro, będące podstawą życia społecznego, ma świadomość swego 

miejsca w społeczeństwie i państwie, jest świadomy swoich obywatelskich obowiązków. 

 

ROZWÓJ EMOCJONALNY 

Uczeń potrafi rozpoznać, nazwać i rozmawiać o swoich emocjach, jak również zapanować 

nad nimi, gdy sytuacja tego wymaga. Akceptuje siebie i innych, kieruje własnym rozwojem. 

 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

Uczeń jest sprawny fizycznie, potrafi zadbać o swoją kondycję fizyczną, a tym samym o swoje 

zdrowie. 

 
Dla potrzeb dydaktycznych posiadamy następującą bazę lokalową 

 

 18 sal lekcyjnych 

 dwie w pełni wyposażone pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu 

– łącznie 30 stanowisk uczniowskich  

 bibliotekę z czytelnią oraz stanowiskami multimedialnymi (Internet- dostępny dla 

uczniów w godzinach od 8.00-16.00) 

 halę sportową z siłownią 

 boiska sportowe zewnętrzne „Orlik” 

 dwie profesjonalne pracownie językowe 
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 stały dostęp do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych 

 radiowęzeł 

 e-dziennik 

 Multimedialne Centrum Informacji 

 bogaty księgozbiór 

 nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym np. tablice interaktywne, projektory 

multimedialne w  salach lekcyjnych, wizualizery, itp. 

 nowoczesna pracownia fizyczno – chemiczna, matematyczno- informatyczna, 

biologiczna, pracownia serwowania śniadań, pracownia fryzjerska, pracownia 

recepcyjna 

 

 

Co nas wyróżnia? 

 

  W ZSUG realizowane jest w zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie 

dualne, z naprzemienną organizacją praktyk i nauki szkolnej ( tydzień na 

praktykach/ tydzień w szkole - klasy I i II). 

 Nasi uczniowie uczestniczą nieodpłatnie w wymianach zagranicznych. 

 Współpracujemy z dwoma partnerami zagranicznymi Bildungszentrum 

für das Hotel - und Gaststättengewerbe Ostharz GmbH 

Quedlinburg/Niemcy oraz Stebnickim Liceum Zawodowym Stebnik/ 

Ukraina 

 Uczniowie szkół zawodowych uzyskują dodatkowe kwalifikacje; prawo 

jazdy, obsługa kas fiskalnych, uprawnienia dla kierowców wózków 

widłowych, uprawnienia spawalnicze. 
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 Dodatkowo uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczą w 

salonach i targach branżowych- międzynarodowych i ogólnopolskich. 

 Od kilku lat organizujemy w miesiącu wrześniu Wielkopolski Festiwal 

Rzemiosła oraz Pasowanie na czeladnika. 

 Posiadamy Certyfikat „Ekologiczna Szkoła” 2008 r, Certyfikat „Szkoła 

Kreatywna” 2009 r, Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”- 2011 

r, Certyfikat „Szkoła z Klasą 2.0” -2012 r, Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”- 

2012 r, Certyfikat of VCC Partnership- 2012 r , Certyfikat „Instytucji 

dobrych kontaktów”- 2012 r, Certyfikat „ Szkoła przyjazna badaniom 

edukacyjnym”- 2015 r. 

 Pozytywne wyniki ewaluacji zewnętrznych z 2014 r.  i 2016 r. 

 

 

Projekty w których uczestniczymy  

Łącznie w okresie od 2006 r do 2016 r szkoła pozyskała z wielu 

pozabudżetowych źródeł ponad 2 000 000 zł,  z których w różny sposób 

skorzystało ponad 6000 uczniów i słuchaczy ZSUG, nauczycieli i społeczność 

lokalna powiatu pleszewskiego. Były to głównie staże, wymiany zagraniczne, 

szkolenia branżowe z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień 

zawodowych, warsztaty z kompetencji kluczowych ( między innymi językowych, 

VCC, z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego), sprzęt i 

wyposażenie pracowni komputerowych, specjalistyczne oprogramowanie, 
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sprzęt i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, pomoce dydaktyczne, 

podręczniki szkolne itp. 

             O wpływie  projektów na rozwój uczniów świadczą ich osiągnięcia i 

postępy, osiągane sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim ( 30 laureatów/ finalistów wojewódzkich / 

ogólnopolskich konkursów i turniejów zawodowych) zdobycie przez uczniów 

certyfikatów, dyplomów potwierdzających ukończenie dodatkowych form 

kształcenia ( ponad 600 osób), uzyskane stypendia Prezesa Rady Ministrów, 

Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

Starosty Powiatu Pleszewskiego.   

 

 

Ewaluacje zewnętrzne  

 

 

               Także w przypadku opinii organu nadzorującego, w wyniku 

przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych (badanie zostało zrealizowane w 

2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im. H. Cegielskiego oraz w 2016 w 

Technikum Nr 2 w Pleszewie) w zakresie czterech wymagań: Procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Uczniowie 

nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 

Respektowane są normy społeczne oraz Nauczyciele współpracują w 

planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, szkoła została oceniona 

pozytywnie. Zarówno w technikum, jak i szkole zawodowej (szkoły wchodzące 
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w skład ZSUG) spełniane są wymagania określone w obowiązujących 

przepisach, co jest szczególnie satysfakcjonujące, spełnienie wymagań w 

niektórych określono na poziomie wysokim. 

 

 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami  
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Mocne strony szkoły: 

 

• Nowoczesny, estetyczny wystrój budynku szkolnego 

• Zmodernizowane klasopracownie 

• Stały rozwój w zakresie informatyzacji 

• Autentyczna współpraca zagraniczna 

• Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze 

środowisk wiejskich 

• Stałe podejmowanie innowacyjnych działań 

• Profesjonalna strona internetowa 

• Wysoko wykwalifikowana kadra 

• Porównywalne z wynikami w regionie i kraju, wyniki 

egzaminu maturalnego i znacząco wyższe egzaminu 

zawodowego  

• Sukcesy uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich 

konkursach branżowych 

• Szkoła bezpieczna i przyjazna, otwarta na potrzeby 

lokalnego środowiska 

• Bardzo dobra promocja szkoły w środowisku. 
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Charakterystyka programu rozwoju szkoły. 

 

1.Stałe podnoszenie jakości nauczania  

 

Cel końcowy- Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, 

mierzonym zewnętrznymi i zobiektywizowanymi narzędziami badawczymi, dostępna 

poprzez obiektywne i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów o różnorodnych zdolnościach i zainteresowaniach, przyjazna dla uczniów i 

ich rodziców, silnie związana z własnym regionem.  

 

Głównym oczekiwaniem rodziców uczniów jest przygotowanie ich dzieci do egzaminu 

maturalnego i zawodowego, podjęcia dalszego kształcenia na wyższym poziomie, 

przygotowania do podejmowania odpowiedzialnych decyzji na współczesnym rynku pracy, 

dlatego jednym z priorytetów tej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły będzie 

wspieranie nauczycieli w stałym podnoszeniu jakości nauczania. 

Tego rodzaju wizja nauczania, a tym samym poprawa jej jakości zostanie osiągnięta poprzez: 

 

 Wypracowanie odpowiednich wewnętrznych standardów pracy z uwzględnieniem  

wymagań państwa określonych w rozporządzeniu o sprawowaniu nadzoru 

pedagogicznego. 

 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej zmierzającej do poprawy jakości pracy z 

uwzględnieniem kompetencji uczniów osiągniętych na niższym etapie kształcenia ( w 

gimnazjum). 

 Propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod aktywizujących oraz 

wykorzystujących technikę komputerową ( kształcenie  e- learning jako 

wspomagający sposób pracy szkolnej). 



Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych 
ul. Poznańska 36 

  63-300 Pleszew 
tel./ fax (62)508-11-55 

e-mail: zsug.pleszew@wp.pl 

www.zsug.pl 

 
 

 Wprowadzenie nowoczesnych strategii uczenia się: nauczanie wyprzedzające i 

kooperatywne. 

 Doskonalenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania pod kątem wspierania i 

motywowania uczniów do nauki, z uwzględnieniem oceniania kształtującego. 

 Postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela 

jako doradcę i konsultanta w przyswajaniu wiedzy i jej praktycznym zastosowaniu. 

 Dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez 

poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktyczne zastosowanie wiedzy w 

różnych dziedzinach. 

 Realizacja projektów interdyscyplinarnych. 

 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez indywidualizację 

procesu nauczania, szczególnie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( reorganizacja 

pracy nauczycielskich zespołów przedmiotowych pod kątem tych wymagań). 

 Osiąganie coraz wyższego poziomu pracy nauczycieli poprzez zachęcanie do 

tworzenia projektów, innowacji pedagogicznych i ubiegania się o wyższy poziom 

awansu zawodowego, zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

 Stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej( 

wyposażenie wszystkich klasopracowni w nowoczesne multimedia przedmiotowe- 

projektory multimedialne i oprogramowanie dydaktyczne). 

 Udział w tworzeniu europejskich projektów edukacyjnych w celu pozyskania środków 

unijnych, których celem będzie dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, wzbogacanie bazy szkolnej oraz organizację zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów. 
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 Poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z rozwojem sytuacji na lokalnym rynku pracy 

( dostosowanie profili kształcenia w porozumieniu z Zarządem Powiatu Pleszewskiego 

oraz Powiatową i Wojewódzką Radą do Spraw Zatrudnienia). 

 Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSUG, w związku ze zmianami 

proponowanymi w szkolnictwie zawodowym, poszerzenie oferty kształcenia dla 

dorosłych o nowe, nie tylko szkolne, ale i pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, w 

tym szkolenia e- learning z wykorzystaniem platformy moodle -szkolenia w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych jako sposób na szybkie przekwalifikowanie się 

osób dorosłych. 

 Uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez mobilizowanie młodzieży 

uzdolnionej do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodowych oraz 

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, wynikających z zainteresowań uczniów. 

 Udzielanie finansowego wsparcia nauczycielom podejmującym trud doskonalenia się, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z powstającymi potrzebami 

rozwojowymi szkoły. 

 Otaczanie profesjonalną opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w 

zawodzie, zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego. 
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2.Zintensyfikowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, 

szczególnie z uwzględnieniem nowych wymagań w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

Cel końcowy: W pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której uczeń 

czuje się dobrze jest jej współtwórcą i współgospodarzem. Szkoła bez agresji i 

zagrożeń społecznych oferująca alternatywę wobec innych pokus. Szkoła 

przygotowująca do startu w dorosłe życie.  

 

Kierunek dbałości o wartości sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, eliminowanie wszelkich 

pojawiających się form przemocy i agresji, to nieustanny priorytet szkoły. Rozszerzając 

działalność w tym zakresie, stwarzane będą optymalne warunki rozwoju psychofizycznego 

młodzieży, poprzez zobowiązanie pedagoga i całego zespołu wychowawczego do dokładnego 

rozpoznania środowiska wychowawczego, wszechstronnej współpracy z rodzicami, 

pracodawcami uczniów ( klas zsz) oraz stosowanie odpowiednich działań profilaktycznych i 

prozdrowotnych. Ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień oraz kontroli i 

skutecznej reakcji w sytuacjach niskiej frekwencji uczniów. Temu zadaniu sprzyjać będzie 

istniejąca już w szkole instytucja zespołu wychowawczego oraz ścisła współpraca z różnego 

rodzaju specjalistami. 

W realizacji powyższych celów wszechstronnego wspierania uczniów kontynuowane będą 

działania polegające na: 

 Rozwijaniu klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi 

uczniów. 

 Wprowadzenie innowacji- " Szkoła bez dzwonków" i nowych aranżacji w ustawieniu 

sal lekcyjnych. 
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 Wzbogacaniu działalności pozalekcyjnej realizacja tzw. godzin do dyspozycji ucznia i 

rodzica w tygodniowym planie pracy nauczycieli. 

 Właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży jako formy zapobiegania 

agresji i przestępczości- warsztaty autoprezentacji, propagowanie działalności 

turystycznej, sportowej, współpraca ze Świetlicą Środowiskową, itp. 

 Promowaniu tolerancji wobec kultur innych narodów poprzez organizację spotkań 

międzynarodowych, wymian i staży zagranicznych, nawiązanie współpracy 

zagranicznej z anglojęzycznym partnerem- z wykorzystaniem multimediów, 

organizacji Dnia - Obywatela Świata. 

 Prowadzeniu profilaktycznych programów wychowawczych zalecanych przez MEN. 

 Zakupu lub pozyskaniu kolejnych zestawów podręczników do klasopracowni 

przedmiotowych w celu stworzenia możliwości płynnej realizacji treści nauczania 

przez uczniów wywodzących się ze środowisk słabych ekonomicznie. 

 Stałym podnoszeniu kultury osobistej uczniów i dyscypliny w szkole. 

 Uczeniu asertywności i skutecznego rozwiązywania problemów. 

 Doskonaleniu partnerskich relacji nauczyciel- uczeń. 

 Uatrakcyjnieniu działań związanych z ceremoniałem szkolnym i budowaniem tradycji 

szkoły ze szczególnym uwzględnieniem patrona szkoły i działalności w klubie szkół 

noszących im H. Cegielskiego. 
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3.Modernizacja bazy dydaktycznej 

 

     Cel końcowy: Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla 

uczniów i rodziców, jak i pracowników, z nowoczesną bazą dydaktyczną.  

 

Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować 

założone przez Zespół cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Najbliższe lata 

szkolne poświęcone będą kontynuacji działań związanych z unowocześnianiem bazy 

dydaktycznej, dbałością o estetyczny wygląd budynku szkolnego i jego otoczenia. Rozwój 

bazy dydaktycznej to nie tylko dbałość o stan techniczny budynku, to również troska o 

otoczenie szkoły, odpowiednia baza sportowa, pomoce dydaktyczne. 

Dlatego nasze działania będą kontynuowane i wzbogacane poprzez: 

 

 Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły zagospodarowanie terenów 

zielonych i miejsc parkingowych dla klientów placówki oraz osób korzystających z 

ogólnodostępnych boisk sportowych Orlik. 

 Łącze światłowodowe do wszystkich obiektów dydaktycznych. 

 Utworzenie strefy WiFi dla uczniów. 

 Wymiana oświetlenia nocnego obiektów szkolnych. 

 Stałe doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne. 

 Utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej szkoły. 

 Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej. 

 Dbałość o wystrój wnętrza budynku i otoczenia zewnętrznego szkoły. 
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4.Perfekcjonizm w kształtowaniu wizerunku szkoły w aspekcie 

odniesienia sukcesu rekrutacyjnego.  

 

Cel końcowy: Szkoła otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, silnie związana ze 

swoim otoczeniem-małą ojczyzną, ciesząca się uznaniem społeczności lokalnej, 

kreująca pozytywny wizerunek poprzez ukazywanie osiągnięć i potencjału 

społeczności szkolnej w mediach i środowisku. 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest jednym z priorytetów, ponieważ to społeczność 

lokalna, która podejmując decyzję o wysłaniu swoich dzieci do Zespołu Szkół Usługowo- 

Gospodarczych w Pleszewie, co roku daje mandat zaufania w stosunku do wszystkich 

dotychczasowych działań podejmowanych w ostatnich latach. Ta decyzja wymaga od 

dyrektora i grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić tego zaufania i 

sprostać wymaganiom, jakie na nas nałożyło społeczeństwo Ziemi Pleszewskiej. 

Rodzice są bardzo ważnym partnerem w organizacji i kształtowaniu pozytywnego wizerunku 

Zespołu. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców wspiera działalność 

szkoły, realizację programów, projektów i propozycji szkoły. W kolejnych latach zamierzamy 

kontynuować działania wspierające rodziców w wychowaniu swoich nastolatków.  

 

Nadal będziemy;  

 Dbać o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, 

organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy z zakresów 

interesujących rodziców, zebrania klasowe, konsultacje indywidualne, godziny do 

dyspozycji rodziców.  
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 Kontynuować sprawdzone w latach minionych nauczycielskie dyżury dla rodziców- 

przynajmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie dyżur popołudniowy wszystkich 

nauczycieli.  

 Rozpowszechniać wśród rodziców, możliwość korzystania z e-dziennika dla bieżącego 

monitorowania frekwencji i postępów swego dziecka.  

 Oferować rodzicom pomoc psychologiczno- pedagogiczną, doradztwo pedagoga oraz 

pielęgniarki szkolnej. Proponować usługi doradcy zawodowego i innych specjalistów 

zgodnie z oczekiwaniami rodziców. 

 Upowszechniać takie zasady współdziałania z rodzicami, w których rodzice 

występowaliby jako inicjatorzy przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz 

ich współwykonawcy, czyli jako pełnoprawni partnerzy szkoły. 

 

Dla odniesienia sukcesu wychowawczego, a przez to i rekrutacyjnego, niezbędna jest 

kontynuacja współpracy z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży, a w 

szczególności z: 

Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Pleszewską Izbą Gospodarczą, 

Pleszewskim Zrzeszeniem Handlu i Usług, z lokalnymi przedsiębiorcami, Centrum Kształcenia 

Praktycznego, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Komendą Policji, Stowarzyszeniem  

"Poznańska 36" z innymi gminnymi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, lokalnymi i 

ogólnopolskimi stowarzyszeniami i fundacjami, szkołami wyższymi, partnerami 

zagranicznymi, a przede wszystkim Starostwem Powiatu Pleszewskiego. 

W ramach współpracy ze środowiskiem kontynuowane będą działania w celu poszerzenia 

listy przyjaciół szkoły, którzy widząc celowość i skuteczność działań będą współpracować 

systematycznie i wzbogacać finanse szkoły. 

Najpilniejsze przedsięwzięcia, które zamierzamy kontynuować i wprowadzić we współpracy 

ze wszystkimi podmiotami, to: 
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 Kontynuacja organizacji dochodowego Balu u Hipolita i Wielkopolskiego Festiwalu 

Rzemiosła, Pasowania na czeladnika, przy współpracy rodziców i przyjaciół szkoły. 

 Poszerzenie oferty działań, pozyskiwanie nowych członków oraz popularyzację 

osiągnięć Stowarzyszenia Poznańska 36 

 Opracowanie nowych materiałów reklamowych szkoły. 

 Upowszechnianie dorobku nauczycieli i uczniów. 

 Wyróżnianie partnerów szkoły Statuetką Hipolita. 

 Promowanie najlepszych uczniów i ich sukcesów między innymi poprzez wyróżnianie 

ich Srebrnym lub Brązowym Medalem Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu. 

 Wyróżnianie  najlepszych absolwentów Szkoły Stypendium Starosty Powiatu 

Pleszewskiego i Dyrektora Szkoły 

 

Uwagi końcowe 

Integralną częścią programu rozwoju szkoły jest corocznie ustalany harmonogram działań na każdy rok szkolny 

uwzględniający główne założenia Programu Rozwoju Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie. 

Harmonogram działań na dany rok szkolny przygotowuje zespół doradczy dyrektora szkoły, w którego skład 

wchodzą przewodniczący nauczycielskich zespołów przedmiotowych.  

 

Zespół ten sporządzając roczny harmonogram działań zobowiązany jest uwzględnić : 

 Główne założenia polityki oświatowej państwa  

 Strategię rozwoju Powiatu Pleszewskiego,  

 Główne założenia Programu Rozwoju ZSUG w Pleszewie 

 Sytuację demograficzną, kadrową i lokalową szkoły, 

 Szanse i zagrożenie wypływające z otoczenia szkoły, 

 Oczekiwania i potrzeby społeczności szkolnej ( uczniów, rodziców, pracowników), 

 Wnioski do dalszej pracy wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za poprzedni 

rok szkolony 

 Wnioski do dalszej pracy wynikające z pracy nauczycielskich zespołów przedmiotowych 
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 Wnioski do dalszej pracy wynikające z arkuszy samooceny poszczególnych nauczycieli 

 

Harmonogram działań na kolejny rok szkolny, przygotowywany jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły i 

przedstawiany jest do konsultacji i akceptacji na organizacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającym 

nowy rok szkolny. 

 

 

Program obowiązuje od 1 września 2016 r. 


