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Europejski Plan Rozwoju Szkoły został opracowany  w celu:  
 

 określenia obszarów szkoły wymagających poprawy, 
 wyznaczenia celów i usystematyzowania działań podejmowanych dla dalszego 

rozwoju i modernizacji szkoły, 
 objęcia działaniami większej liczby uczniów i nauczycieli Szkoły, 
 podniesienia jakości kształcenia 
 wzmocnienia europejskiego wymiaru Szkoły. 
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Europejski Program Rozwoju Szkoły stanowi kontynuację działań realizowanych przez  
Szkołę  w  latach  poprzednich,  w  ramach  projektów edukacyjnych, kulturowych, 

sportowych i poznawczych. 
 
  

Celem strategicznym określonym w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest 
określenie obszarów wymagających poprawy oraz ustalenie i wybór priorytetów 

kształcenia oraz wynikających z nich zaplanowanych do  podjęcia działań. 
 
 

 
Aby osiągnąć założony cel, należy: 

 
 dbać o stałe podnoszenie kwalifikacji uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, 

z wykorzystaniem wszelkich narzędzi oferowanych Szkole w ramach systemu 
wsparcia stworzonego zarówno przez Unię Europejską, jak i inne kraje, 

 stale podnosić umiejętności i kwalifikacje nauczycieli (ze szczególnym 
uwzględnieniem ich kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych i IT), 

 stale podnosić jakość nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (stwarzając 
najmłodszym uczniom właściwe podstawy do dalszej edukacji), w zakresie 
przedmiotów ogólnokształcących (z wykorzystaniem wiedzy 
i umiejętności wspieranych przez nowoczesne   technologie), w zakresie 
komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych (z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz metodycznych), 
w zakresie tworzenia i odbioru wytworów kultury, w zakresie aktywności 
prozdrowotnej (z wykorzystaniem szerokiej oferty zajęć profilaktycznych 
i sportowych), 

 dążyć do wzmocnienia współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, władze 
lokalne – Gmina Miasta Tarnowa i Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, sponsorzy, firmy patronackie), 

 dążyć do wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły. 
 
 
 
Ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi  

podejmowanych działań 
 
 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie 
określają, jakie są priorytetowe kierunki działań  edukacyjnych wynikające ze stałej 

potrzeby podnoszenia jakości  pracy  szkoły.  Priorytety  te  wynikają  z opracowanego  
przez dyrekcję szkoły i przyjętej do realizacji przez Radę Pedagogiczną 

„Perspektywicznego Programu Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących na lata 
2018-2023”. 
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Wnioski z przeprowadzanych w latach 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017 ewaluacji 
wewnętrznych szkoły wskazują, że najważniejszym obszarem wymagającym poprawy 
jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów (w tym podniesienie kompetencji  
językowych),  oraz podnoszenie  kwalifikacji nauczycieli w celu stworzenia uczniom 
nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, w której nauczyciele kreowaliby w nowoczesny 
sposób środowisko metodyczne i dydaktyczne w oparciu o rozumienie zachodzących we 
współczesnym świecie zjawisk kulturowych i posługiwanie się różnorodnymi, 
nowoczesnymi rozwiązaniami i narzędziami w zakresie IT. 

 
 

Dla osiągnięcia poszczególnych celów, przeprowadzone zostały lub planowane są 
następujące działania. 

  
 

 stałe podnoszenie kwalifikacji uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, 
z wykorzystaniem wszelkich narzędzi oferowanych Szkole w ramach systemu 
wsparcia stworzonego zarówno przez Unię Europejską, jak i inne kraje, 

  

Szkoła posiada wcześniej zdobyte doświadczenie w organizacji wymiany 
zagranicznej w  ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Od 23 lat uczniowie 
IV Liceum Ogólnokształcącego systematycznie podejmują działania w ramach wymiany 
z młodzieżą z niemieckiej szkoły w Hennef (Niemcy). Łącznie w kolejnych edycjach 
wymiany wzięło udział ok. 400 uczniów i 50 nauczycieli. W ramach wzajemnych 
pobytów w krajach partnerskich uczniowie, mieszkając u rodzin swoich partnerów 
z wymiany, zapoznają się z warunkami życia rodzin, sposobami spędzania wolnego 
czasu, wzajemnymi zainteresowaniami. Uczestniczą także w realizacji projektów, które 
poświęcone są wzajemnym relacjom Polaków i Niemców, poznając historię, kulturę, 
obyczaje kraju swoich partnerów. Zwiedzają ciekawe miejsca, świadczące o dorobku 
cywilizacyjnym, wymiarze kulturowym i roli w rozwoju Europy. 
 
Szkoła organizuje również systematyczną wymianę kulturowo-sportową z gimnazjum w 
Humenne (Słowacja). Podejmowane w jej ramach działania służą z jednej strony 
pogłębianiu znajomości dorobku cywilizacji krajów Grupy Wyszehradzkiej, z drugiej 
propagowaniu zdrowego stylu życia i umiejętności rywalizacji w duchu fair-play. 
 
Szkoła podejmuje działania służące poznawaniu innych krajów także poprzez 
okazjonalną współpracę z instytucjami wspierającymi edukację. W ramach praktyk 
studenckich przyjmuje się studentów z różnych uczelni w Europie, którzy dzielą się nie 
tylko wiedzą i umiejętnościami w zakresie komunikacji językowej, ale też propagują 
postawy służące wzajemnemu zrozumieniu i otwarciu się na inne kultury. 
 
W 2017 roku Rada Pedagogiczna szkoły podjęła decyzję o przystąpieniu do programu 
Erasmus+, co ma służyć dalszej poprawie jakości kształcenia w obszarach zarysowanych 
we wstępie do niniejszego Programu. 
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 stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym 
uwzględnieniem ich kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych i IT), 
     

Wyzwania XXI wieku stawiają przed nauczycielami konieczność posługiwania się w 
sposób płynny (lub przynajmniej komunikatywny) co  najmniej jednym językiem obcym. 
W perspektywie lat 2018-2020 w szkole istnieje potrzeba zorganizowania dla 
nauczycieli programu nauki języka obcego, przy czym zasadne jest powiązanie tego 
programu z wyjazdem na kurs podnoszący kwalifikacje językowe za granicą. Istnieje 
możliwość uzyskania dofinansowania na taki projekt z programu Erasmus+. 
Koordynatorzy programu winni przeprowadzić wstępne analizy, ile osób spośród 
nauczycieli ZST jest zainteresowanych nauką języka obcego, jaki jest poziom ich 
zaawansowania i czy są świadomi obowiązków wynikających z przystąpienia do 
programu finansowanego ze środków unijnych (wymóg czynnego  uczestniczenia  w  
zajęciach,  poddanie  się  procesom   ewaluacyjnym   w   trakcie i na zakończenie 
programu). 
 
Dla  nauczycieli  języków  obcych  istnieje  możliwość  podnoszenia  umiejętności 
językowych i metodycznych w ramach akcji KA1 programu „Edukacja szkolna” 
(„Mobilność kadry edukacji szkolnej”). Istotne jest w miarę regularne odbywanie 
szkoleń językowych, metodycznych i językowo-kulturowych przez nauczycieli języków 
angielskiego i niemieckiego w – odpowiednio – krajach anglo- i niemieckojęzycznych. 
Zadaniem koordynatorów Erasmus+ jest przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli 
języków obcych określającej szczegółowo ich potrzeby kształceniowe (druga połowa 
2018 roku). Co więcej, ze względu na nauczanie języków obcych na poziomie 
rozszerzonym, w tym języka angielskiego technicznego, niezbędnym wydaje się udział 
nauczycieli uczących języka angielskiego w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 
angielskiego słownictwa technicznego i zawodowego, czy obejmujących elementy 
kształcenia zawodowego. 
 

 stałe podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 
(stwarzające najmłodszym uczniom właściwe podstawy do dalszej edukacji), w 
zakresie przedmiotów ogólnokształcących (z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności 
wspieranych przez nowoczesne technologie), w zakresie komunikowania się w 
języku ojczystym i w językach obcych (z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań 
organizacyjnych, technicznych oraz metodycznych), w zakresie tworzenia i odbioru 
wytworów kultury, w zakresie aktywności prozdrowotnej (z wykorzystaniem 
szerokiej oferty zajęć profilaktycznych i sportowych). 

 
 

Kształcenie  wczesnoszkolne i ogólne, w tym językowe, jak również kulturowe 
i prozdrowotne  wymaga  nieustannego  rozwoju  zarówno  wiedzy  merytorycznej jak 
i metodycznej kadry nauczycielskiej. Nowoczesne technologie używane w nauce, czy 
gospodarce wymagają nieustannej ewaluacji i dostosowywania treści programowych 
każdego przedmiotu i na każdym poziomie kształcenia. Warto zainwestować w to, aby 
nauczyciele na bieżąco zapoznawali się z nowinkami technicznymi i przez poszerzanie 
własnej wiedzy podnosili jakość nauczania swoich przedmiotów co najmłodszym ułatwi 
dalszą naukę, zaś w przypadku starszych uczniów przełoży się na wykształcenie 
odpowiednich kadr potrzebnych na rynku pracy. 
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 Dążenie do wzmocnienia współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, władze 

lokalne – Gmina Miasta Tarnowa i Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, sponsorzy, firmy patronackie). 

  
 
  

Realizacja programów rozwojowych – z samej ich natury – wymaga dobrej lub bardzo 
dobrej współpracy z władzami  lokalnymi  – niezbędne jest przekonanie osób 
odpowiadających za szkolnictwo w organie prowadzącym szkoły (Gmina Miasta 
Tarnowa) o celowości podejmowanych  działań  i korzyściach wynikających z udziału 
w programach dla uczniów, dla szkoły i dla całego środowiska lokalnego (rozumianego 
szerzej niż tylko rynek pracy). Współpraca z Wydziałem Edukacji w realizacji projektów 
unijnych podnosi prestiż i znaczenie szkoły oraz ułatwia dalsze kontakty pomiędzy 
szkołą a GMT. Realizacja projektów unijnych utrwala w środowisku lokalnym wizerunek 
szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej – otwartej na 
świat, dającej uczniom pozytywne wzory funkcjonowania w świecie różnorodnym 
i wielokulturowym. 
 
Istnieje też potrzeba nawiązania bliższej współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego – urząd ten chętnie bierze udział w projektach 
edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia (np. Małopolska Chmura Edukacyjna) 
i przynoszących regionowi zasłużenie dobrą opinię tak w Polsce, jak i wśród szkół - 
partnerów za granicą. 
 
Na koniec – choć nie jest to najmniej istotne – realizacja projektów unijnych angażuje 
rodziców uczniów.  Rodzice stają się świadomymi partnerami  szkoły, dyskutującymi 
i negocjującymi korzyści, jakie ich dzieci odnoszą z udziału w projektach (praktykach, 
spotkaniach z młodzieżą przyjeżdżającą do Tarnowa, itd.) oraz warunki, na jakich 
uczniowie uczestniczą w projektach. 
 
Zadaniem koordynatorów projektów, opiekunów podczas praktyk i wszystkich 
nauczycieli będzie  utrzymywanie  jasnej  i  zrozumiałej komunikacji z wszystkimi 
partnerami lokalnymi – z władzami oświatowymi, samorządowymi i z rodzicami 
uczniów. 

 
 
 

 Dążenie do wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły. 
 
  

Działania dotychczas podejmowane jasno wykazały, że udział w projektach unijnych 
oznacza wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście 
Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej, zwiększa tolerancję dla odmienności, 
przygotowuje uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego 
i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego. 
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Korzyści wynikające dla uczniów z kontaktów z koleżankami i kolegami z innych krajów 
(podczas dotychczas odbywanych wymian z uczniami w Niemczech) oraz nawiązanie 
bliższych znajomości z uczniami ze Słowacji, są nieocenione. Uczniowie 
poznawali i poznają się nawzajem, wymieniają poglądami, wzmacniają swoje 
zainteresowania. 
 
Zadaniem koordynatorów Erasmus+, nauczycieli języków obcych i wychowawców klas 
jest podtrzymanie  tych  pozytywnych kontaktów, ułatwienie uczniom komunikacji 
i zachęcanie do aktywnego udziału w programach. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Podsumowanie: 
 

Oczekuje się, że szkoła jako instytucja oświatowa dzięki powyższym działaniom będzie 
w lepszy, bardziej innowacyjny sposób działała na rzecz swoich grup docelowych – 

uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego. Przez wykorzystywanie 
atrakcyjnych projektów, zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców,   

podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej, bliższą współpracę 
ze środowiskiem lokalnym może ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie 

społeczeństwa obywatelskiego, ułatwiać młodzieży ich start zawodowy i podnosić 
kompetencje „miękkie” oczekiwane w trakcie dalszej edukacji i po wejściu na rynek 

pracy. 
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