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na lata 2018-2020 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu ze swoją 70 - letnią historią istnienia zmierza 

ciągle w kierunku intensywnego rozwoju edukacji uczniów i kadry nauczycielskiej. Swoją 

działalność szkoła rozpoczęła w 1947 roku ofertą edukacyjną dla 2 zawodów: introligator 

i kowal. W miarę upływu lat systematycznie poszerzała się działalność szkoły. 

Od 1.09.1975 r. nastąpiła reorganizacja, w miejsce dotychczasowego Liceum Zawodowego, 

Technikum Mechanicznego dla Pracujących oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, powstał 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego. Obecnie w szkole kształci się 800 

uczniów. W skład Zespołu wchodzą Technikum kształcące w 9 zawodach oraz Szkoła 

Branżowa I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Obecnie zatrudnionych jest 65 

nauczycieli. 

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu to placówka oświatowa mocno osadzona 

w rawickim środowisku. Jej mury opuściło ponad 20 tys. absolwentów. Większość zakładów 

pracy w Powiecie Rawickim zatrudnia absolwentów naszego Zespołu. Szkoła przez lata 

wypracowała sobie pozycję i wizerunek w regionie. ZSZ w Rawiczu postrzegany jest jako 

szkoła z tradycjami poszerzająca kierunki kształcenia i miejsca praktyk zawodowych, 

rozwijająca się w kierunku proeuropejskim. 

Realizując proeuropejski rozwój szkoły kadra i uczniowie stawiają sobie wysokie wyzwania 

edukacyjne biorąc udział w projektach europejskich, wymianie międzynarodowej, 

praktykach/stażach na promach oraz w oddziałach zagranicznych firm w Polsce. 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły ma na celu: 

 określenie obszarów szkoły wymagających poprawy, 

 wyznaczenie celów i usystematyzowanie działań podejmowanych dla dalszego 

rozwoju i modernizacji szkoły, 

 objęcie działaniami większej liczby uczniów i nauczycieli szkoły, 

 podniesienie jakości kształcenia, 

 poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły. 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły utworzony jest, jako kontynuacja dotychczasowej 

aktywności uczniów i kadry nauczycielskiej w wymiarze europejskim. 

Dotychczasowy udział uczniów oraz nauczycieli w projektach i działaniach proeuropejskich: 
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 1998 - do dnia dzisiejszego - współpraca z Berufsschulzentrum am Westerberg 

w niemieckim Osnabrück polegająca na systematycznej wymianie młodzieży polskiej 

i niemieckiej na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturowej i językowej. Uczniowie 

spotykają się co roku, raz w Niemczech, raz w Polsce. Nauczyciele polscy i niemieccy 

dla każdej wymiany opracowują hasło przewodnie i tworzą program wymiany 

obejmujący zagadnienia związane z edukacją, kulturą, tradycjami. Uczniowie 

doskonalą swoje umiejętności językowe oraz poznają najciekawsze i najważniejsze 

miejsca regionu. Uczniowie mieszkają u rodzin swoich rówieśników, poznają 

codzienne życie i zwyczaje rodzin danego kraju. 

 2009 - projekt współfinansowany przez EFS – „Wirtualne przedsiębiorstwo 

agroturystyczne”. Udział uczniów technikum w szkoleniach związanych 

z przedsiębiorczością. 

 2010 - wizyta przygotowawcza koordynatora projektu Leonardo da Vinci w Plymuth 

w Wielkiej Brytanii, nawiązanie współpracy z firmą przyjmującą Tellus Group. 

 2010 - 2013 - realizacja trzyletniego projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji, 

którego celem było rozwinięcie kompetencji matematycznych, informatycznych, 

językowych i z podstaw przedsiębiorczości uczniów technikum. 

 2010 - 2012 - realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

"Jak nie zostać bezrobotnym?". Projekt opiewał na ok. 500 000 zł i w jego ramach 

uczniowie korzystali z bezpłatnych kursów: cukierniczego, baristy, carvingu, 

prowadzenia działalności gospodarczej i prawa jazdy. Dzięki kursom uczniowie 

uzyskiwali dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 

 Od 2011 - coroczne 2-tygodniowe staże i praktyki dla uczniów technikum 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na promach pływających 

z Polski do krajów skandynawskich. Młodzież pracuje z wysoko wykwalifikowanymi 

kucharzami i barmanami zdobywając cenne doświadczenie zawodowe i językowe. 

 2013 - 2014 - realizacja projektu „Polska szkoła - europejska edukacja” w programie 

Leonardo da Vinci. Zagraniczne cztero- i dwutygodniowe praktyki zawodowe 

w Niemczech zrealizowali uczniowie Technikum kształcący się w trzech 

zawodach:  technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i gospodarstwa 

domowego. 

 2015 - 2017 - realizacja projektu "Polska edukacja plus europejska praktyka -

początkiem kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+. W ciągu dwóch lat 67 

uczniów Technikum w zawodach: technik ekonomista, logistyk oraz żywienia 

i usług gastronomicznych było beneficjentami projektu. Uczniowie odbyli praktyki 

zawodowe w przedsiębiorstwach w Niemczech i we Włoszech. 

 2015 -  2016 - „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”- projekt 

systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki (Działanie 9.2). W ramach tego projektu uczniowie klasy II (ekonomiści) 

i klasy III (logistycy) odbyli szkolenia praktyczne w wirtualnych laboratoriach na 

Politechnice Poznańskiej. 

 2015 – 2016 - 2017 spotkania z młodymi ludźmi, uczestnikami Wolontariatu 

Europejskiego, prowadzone w języku angielskim na temat kultury i obyczajów krajów, 

z których pochodzą wolontariusze. 

 2017 - 2022 - udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, 

który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Udział Zespołu w tym projekcie jest kontynuacją 

projektu systemowego realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2) „Czas zawodowców – wielkopolskie 

kształcenie zawodowe”. W ramach projektu uczniowie klas II i III technikum 

w zawodach ekonomista, logistyk oraz teleinformatyk realizują program stażu 

w innowacyjnych technologicznie laboratoriach na Politechnice Poznańskiej. Ponadto 

uczniowie klas III i IV technikum w miesiącach wakacyjnych odbywają 4-tygodniowe, 

płatne staże w lokalnych zakładach pracy. 

Celem wszystkich działań projektów unijnych było zwiększenie atrakcyjności naszych 

uczniów na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności w zakresie samozatrudnienia, 

uzyskanie dodatkowych, kluczowych kompetencji, podniesienie jakości pracy szkoły oraz 

rozwój kontaktów międzynarodowych. 

Zidentyfikowano obszary szkoły wymagające poprawy: 

 

• rozwój umiejętności i kwalifikacji pracowników – poprawa znajomości języków 

obcych nauczycieli uczących teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, 

zapoznanie nauczycieli z nowymi strategiami nauczania i odmiennymi modelami 

nauczania, 

• rozszerzenie wymiaru europejskiego szkoły – zapoznanie nauczycieli ze 

szczegółowymi celami, wartościami oraz zadaniami wynikającymi z europejskich i 

światowych trendów edukacyjnych, pozyskanie partnerów wymian szkolnych w wielu 

krajach europejskich, wymiana doświadczeń z nauczycielami i organizacjami 

oświatowymi w Unii Europejskiej, pobudzenie otwartości nauczycieli i uczniów na 

kontakt z inną kulturą i innymi modelami nauczania zawodu, pobudzenie inicjatywy 

nauczycieli i uczniów poprzez włączenie ich w planowanie i przeprowadzenie programu, 

• nowe narzędzia i metody nauczania – poznanie europejskich modeli edukacyjnych, 

strategii uczenia się i nauczania, metod, technik i programów edukacyjnych w obszarze 

kształcenia zawodowego oraz korelacji międzyprzedmiotowej, 

• ewaluacja programów nauczania – uzupełnienie programów nauczania o treści 

związane z wielokulturowością, odmiennością, tolerancją, włączaniem społecznym oraz z 
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praktycznym wykorzystaniem języka obcego w kształceniu zawodowym, a także 

wzmocnienie edukacji obywatelskiej, 

• kształtowanie podstawowych umiejętności interpersonalnych i kompetencji 

społecznych nauczycieli oraz uczniów. Pomoc w nabyciu kompetencji istotnych z punktu 

widzenia rozwoju osobistego, kwalifikacji zawodowych i kariery zawodowej. 

 

Plan działań zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych 

ze współpracą międzynarodową 

• kontynuowanie i rozwijanie współpracy ze szkołą partnerską Berufsschulzentrum am 

Westerberg w niemieckim Osnabrück. Udział uczniów i nauczycieli w zajęciach 

edukacyjnych ogólnokształcących i zawodowych podczas wymiany polsko - niemieckiej, 

• rozwijanie współpracy z partnerem UNITY LINE w obszarze realizacji praktyk 

zawodowych i staży dla uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych na promach pływających do krajów skandynawskich, 

• poprawa znajomości języków obcych nauczycieli uczących teoretycznych i 

praktycznych przedmiotów zawodowych poprzez udział w kursach językowych oraz na 

drodze samokształcenia, 

• dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych i kompetencji społecznych w ramach mobilności kadry nauczycielskiej 

i uczniów – udział w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w projekcie 

„ Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec”, który obejmować będzie mobilność 

uczniów i kadry nauczycielskiej w latach 2018-2020. 

Strategia włączania zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji do 

rozwoju szkoły poprzez:   

• rozpowszechniane wśród nauczycieli i w środowisku szkolnym umiejętności, 

innowacji, nowych technik zdobytych przez nauczycieli w ramach wyjazdów na Job 

shadowing. Prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej w mediach lokalnych, 

szkolnymi kanałami informacyjnymi (strona internetowa szkoły, platforma zsz24.pl, 

tv.zsz24.pl), a także w mediach społecznościowych, 

• włączanie zdobytych umiejętności w plany pracy szkoły i w plany pracy 

poszczególnych nauczycieli. Każdy z nauczycieli biorących udział w aktywnościach 

mobilnościowych będzie w ramach swojego przedmiotu uwzględniał możliwości 

włączenia ich efektów w swoje plany pracy na zajęciach dydaktycznych lub 

pozalekcyjnych,  

• podnoszenie jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez wykorzystanie 

istniejących i nowych pracowni zawodowych oraz warsztatów szkolnych, 
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• kształtowanie kariery zawodowej uczniów poprzez wykorzystanie Europass 

mobilność i ECVET, jako narzędzia do podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów. 

Realizując Europejski Plan Rozwoju Szkoły wytyczamy kierunki spójnie z celami Unii 

Europejskiej wyznaczonymi w Strategii „Europa 2020”. Ułatwimy dostęp do edukacji 

wszystkim i na każdym etapie życia. Dążymy do stałego podnoszenia kompetencji oraz 

kwalifikacji kadry nauczycielskiej i uczniów, ułatwimy młodzieży wejście na rynek pracy 

wyposażając ich w kompetencje zawodowe, społeczne, jak również językowe. 

Realizacja wszystkich celów Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły pozwoli naszemu 

Zespołowi podnieść prestiż i uznanie w środowisku lokalnym. ZSZ w Rawiczu zyska 

wizerunek szkoły nowoczesnej, aktywnej, innowacyjnej i zaangażowanej w podnoszenie 

jakości kształcenia. 

 

 

 

Pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 11/2017/2018 z dnia 19.12.2017 r. 


