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WSTĘP 

Koncepcja pracy i misja szkoły to warunek jej skutecznego działania oraz ciągły proces twórczy, 

ukierunkowany na stałe doskonalenie oraz bieżące reagowanie sytuacyjne na problemy i potrzeby 

wynikające ze środowiska szkolnego jak i zewnętrznego.  

Tym samym koncepcja i misja szkoły musi przenikać przez wszystkie sfery jej działalności. Spójność 

funkcjonowania w obszarach działalności dydaktycznej, wychowawczej,  

i opiekuńczej, w obszarze organizacji, zarządzania i promocji oraz w sferze współpracy  

z rodzicami i środowiskiem to podstawa jej merytoryki oraz skutecznej realizacji jej postanowień.  

Przy wykorzystaniu atutów i potencjału szkoły, rzetelne określenie i sformułowanie celów, założeń 

realizacyjnych i stosowaniu stałej skutecznej ewaluacji można stworzyć spójną koncepcję pracy i 

misję szkoły, która wyznaczy członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.  

Nierozerwalność z treścią dokumentów wewnątrzszkolnych – statutem, programem wychowawczo-

profilaktycznym oraz szkolnym zbiorem programów nauczania jest dla stworzenia koncepcji 

niepodważalna tak samo jak potrzeba sprawnej i partnerskiej współpracy szkoły z organem 

prowadzącym, nadzorującym, środowiskiem lokalnym i innymi szkołami oraz instytucjami mogącymi 

wspierać i wzbogacać jej ofertę edukacyjną. Środowisku skupionemu wokół szkoły koncepcja pracy 

i misja szkoły oparta o powyższe uwarunkowania może uświadamiać, że zaangażowanie wszystkich 

może przyczynić się do tworzenia wspólnej przyszłości i z czasem wyzwolić wśród nauczycieli, 

uczniów, rodziców i pracowników poczucie sukcesu.  

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

Liceum Ogólnokształcące powstało we wrześniu 2009 roku i posiada bogate tradycje  

w szkoleniu siatkarsko uzdolnionej młodzieży z miasta Piły, regionu i terenu całego kraju. 

Początkowo LO MS swoją ofertą edukacyjną objęło szkolenie chłopców w piłce siatkowej stwarzając 

tym samym oświatowe warunki szkoleniowe dla zawodników bardzo utytułowanego w szkoleniu 

młodzieży klubu Joker Piła. Impulsem do stworzenia tego rodzaju placówki była kanwa sukcesów 
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klubu, do której zalicza się złote, srebrne i brązowe medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

medale Mistrzostw Europy oraz kilkadziesiąt medali mistrzostw województwa. Od września 2014 

roku do szkoły dołączono szkolenie dziewcząt  

w piłce siatkowej, co podobnie jak w przypadku chłopców oparto o bogatą historię szkoleniową 

pilskiego klubu PTPS. Klub poza zdobytymi medalami wykształcił wiele zawodniczek grających na 

poziomie najwyższej ligi rozgrywkowej w kraju, posiadając w niej również swój zespół z bogatą 

historią triumfów. Szkolenie chłopców i dziewcząt w piłce siatkowej w LO MS we współpracy z 

klubami sportowymi Joker i PTPS dało szybkie efekty organizacyjno- szkoleniowe i zaobfitowało 

wysokimi wynikami w ogólnopolskim współzawodnictwie. Połączenie potencjału klubów z atutami 

organizacyjno-dydaktycznymi szkoły przyczyniło się do dynamicznego wzrostu zainteresowania 

młodych adeptów z całego kraju. We wrześniu 2019 roku, ofertę edukacyjną szkoły wzbogacił nabór 

do klas o profilu koszykówki za pośrednictwem znanego w mieście i regionie klubu KS Basket Piła. 

Uczące się w LO MS koszykarki z powodzeniem wykorzystują atuty działalności szkoły zyskując 

renomę  

w województwie i kraju. 

Szkoła mieści się w okazałym przedwojennym gmachu niemieckiej architektury, w którym  

od kilkudziesięciu lat funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.  

I LO w Pile to wiodąca placówka oświatowa w regionie. Zdawalność matur jest ponadprzeciętnie 

wysoka a dalsze losy edukacyjne absolwentów świadczą o wysokim poziomie nauczania. Obfitość 

budynku szkoły w klasopracownie, gabinety specjalistyczne  

i zwykłe sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt i pomoce audiowizualne sprawia, że jest to miejsce 

doskonale przystosowane do funkcji edukacyjnej. Szerokie ciągi komunikacyjne, aula widowiskowa, 

stołówka, kawiarenka i biblioteka z czytelnią to dodatkowe mocne atuty szkoły. 

Szczególnym elementem składowym oferty edukacyjnej LO MS jest baza sportowa.  

Do prowadzenia zajęć sportowych szkoła wykorzystuje atrakcyjne hale sportowe przy  

ul. Bydgoskiej i Sikorskiego w Pile. Hale poza bogatym wyposażeniem w sprzęt treningowy oraz 

dawaniem komfortu szkoleniowego spełniają wymogi do organizacji rozgrywek, w których 

uczestnictwo naszej młodzieży cieszy się dużym zainteresowaniem. Niezwykle istotnym czynnikiem, 

podnoszącym poziom bazy szkoleniowej LO MS do wyróżniającego się stopnia  

w skali całego kraju jest kończąca się budowa okazałej hali widowiskowo sportowej. Jakość 

architektoniczna, wymiary, zaplecze i wyposażenie składające się na szeroko rozumiany potencjał 

obiektu czynią go inwestycją o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sportu. Poza halami sportowymi 

uczniowie korzystają również z profesjonalnych siłowni i klubów fitness celem kształtowania swoich 

zdolności motorycznych. W ramach rekreacji i odnowy biologicznej uczennice i uczniowie 

uczęszczają na kryty kompleks pływalni. Możliwość korzystania z siłowni oraz pływalni w ramach 

zajęć szkolnych jest walorem organizacyjnym LO MS. 

Uczniowie z poza miasta mają możliwość zamieszkania w internacie. Pokoje, dostęp  

do zaplecza socjalnego dają ogólny komfort pobytowy naszym uczniom, a twórcza i partnerska 

współpraca z dyrekcją szkoły będącej gestorem obiektu, kierownictwem i pracownikami internatu 

sprawiają, że komfort i warunki do zamieszkania dla naszych uczniów stale się doskonalą. Istotnym 

faktem, jest pokrywanie przez szkołę kosztów zamieszkania i wyżywienia uczniów w internacie. 

Odbywa się to na zasadach programu stypendialnego i stanowi niepodważalną wartość socjalno-

bytową dla naszych uczniów. 

Szkoła posiada własny autobus szkolny i zatrudnia szkolnego kierowcę. Pojazd mogący zabrać 

15stu pasażerów jest niezwykle przydatny w organizacji wyjazdów na rozgrywki sportowe. 
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Dyspozycyjność szkolnego kierowcy i stała dostępność pojazdu jest kolejnym mocnym atutem 

organizacyjnym LO MS. 

Gwarancją sukcesu edukacyjnego naszych uczniów jest profesjonalnie przygotowana kadra 

pedagogiczna, sprawnie realizująca podstawę programową w ramach swoich przedmiotów przy 

wzięciu na wzgląd sportowej specyfiki naszej szkoły. Grono pedagogiczne składa się  

w dużym stopniu z nauczycieli uczących w I LO, LO MS zatrudnia też nauczycieli z innych szkół. 

Szczególnie ważnym ogniwem kadry nauczycielskiej jest grono trenerów/nauczycieli wychowania 

fizycznego. Wykwalifikowana kadra trenerska nadaje szkole ton organizacyjno-szkoleniowy, poza 

czynnikiem sportowym oddziałuje szczególnie mocno wychowawczo na naszych uczniów, 

kształtując w nich odpowiednie postawy i nawyki składające się na ogół cech licujących z godnością 

uczniów szkoły mistrzostwa sportowego. Wszyscy szkoleniowcy zatrudnieni w szkole, są mocno 

powiązani formalnie i organizacyjnie z klubami sportowymi współpracującymi ze szkołą. Jest to 

aspekt dający dużą transparentność organizacyjną, sprawiając, że połączenie szkoły z klubami 

może nosić ogólne miano ośrodka szkoleniowego. 

Aktualnie szkoła w zakresie szkolenia w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt oraz  

w koszykówce współpracuje z klubami sportowymi UKS SMS JOKER Piła, SPS VOLLEY Piła, KS 

BASKET Piła. W gestii klubów leży w szczególności szeroko rozumiana organizacja, przygotowanie 

i finansowanie uczestnictwa młodzieży w rozgrywkach sportowych.  

Istotnym elementem wzbogacającym wartość edukacyjną szkoły jest jej uczestnictwo  

w programie Ministerstwa Sportu, realizowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej o nazwie 

Siatkarskie Ośrodki Szkolne.    

MISJA SZKOŁY 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile jest placówką 

skupiającą młodzież o szczególnym zamiłowaniu i pasji do uprawiania sportu w realizowanych przez 

szkołę dyscyplinach, młodzież o wysokim potencjale sportowych aspiracji oraz ambicji  

i motywacji. Wraz z tymi cechami naszych uczniów charakteryzuje również ponadprzeciętna  

a często szczególnie wyróżniająca sprawność fizyczna i szerokorozumiany potencjał zawodniczy 

powszechnie pożądany w grach sportowych, w których realizujemy szkolenie. 

Szkoła stwarza warunki harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ciała i ducha. Skupiamy się na 

kształtowaniu u uczniów sfery intelektualnej, moralnej, fizycznej i społecznej. celem jak 

najdoskonalszego przygotowania ich do życiowych zadań, ukształtowania na moralnych, dojrzałych, 

odpowiedzialnych członków społeczeństwa potrafiących odnaleźć się we współczesnym 

zmieniającym się świecie.  

Działania szkoły podporządkowane są MISJI naszej szkoły, w ramach której: 

• uczeń stanowi najwyższe dobro dla szkoły, w której we wzajemnej atmosferze akceptacji 

stwarza się mu warunki optymalnego rozwoju ukierunkowanego  

na osiągniecie sukcesów w nauce i sporcie przy harmonijnym łączeniu tych dwóch sfer, 

• odpowiedzialność, uczciwość, godność i dobro są wartościami, którymi kieruje się szkoła 

przygotowując ucznia do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym 

świecie, 

• szacunek do drugiego człowieka, przyjaźń i koleżeństwo to wzorce zachowań  

na podstawie, których kształtujemy wśród uczniów aktywne postawy ukierunkowane na 

przedsiębiorczość, innowacyjność, tolerancję, oraz wrażliwość na potrzeby innych, 



5 
 

• wykorzystując wartości sportu kształtujemy postawy patriotyczne przyczyniające się do 

rozwijania więzi emocjonalnej i kulturowej z własnym narodem a także środowiskiem 

lokalnym, 

• treści podstawy programowej służą wyposażaniu uczniów w wiedzę i umiejętności  

w sposób innowacyjny, zgodny z duchem czasu celem przygotowania ucznia  

do kolejnego etapu edukacji lub przygotowania go do funkcjonowania w wybranej przez 

siebie sferze zawodowej, 

• realizacja programów szkolenia sportowego stanowi nadrzędny czynnik regulujący 

stopniowe nabywanie umiejętności, konsekwentne dążenie do poziomu mistrzowskiego przy 

jednoczesnym usystematyzowaniu wymogów programowych  

i oczekiwań względem ucznia jako sportowca, 

• dialog i współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów stanowi pomost  

w dialogu poznawczym ucznia i wspomaga proces wychowania, 

• zrozumienie specyfiki pracy ze sportowcami przez grono pedagogiczne ma stanowić 

fundament w budowaniu relacji nauczyciel-uczeń ukierunkowanych na rozwój ucznia w 

sferze intelektualnej, moralnej i nabyciu wiedzy i umiejętności, 

• zdrowie i bezpieczeństwo ucznia są kwestią wyjątkowej troski, 

• budowanie za pośrednictwem szkolenia sportowego umocnionej sfery wolicjonalnej ucznia 

zapewni uczniom w przyszłości sprawne radzenie sobie z emocjami, stresem  

i trudnymi sytuacjami, 

• zachęca się uczniów do odważnych marzeń celem urealniania w swojej świadomości 

sukcesów sportowych, edukacyjnych i życiowych, 

• systematyczny i harmonijny rozwój sportowy ma dawać uczniom poczucie satysfakcji z 

wykonywanej pracy treningowej a osiągane wyniki w rywalizacji sportowej dumę  

i spełnienie 

• intuicja, doświadczenie, warsztat pracy i poziom wiedzy grona pedagogicznego  

są czynnikami silnie wpływającymi na rozwój ucznia i budującymi jednocześnie system 

autorytetów edukacyjnych i wychowawczych, 

• wizją i efektem kończącym pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz sportową z uczniem jest 

wykreowanie modelu absolwenta o cechach i umiejętnościach pożądanych  

w społeczeństwie oraz branży sportowej i zapewniających mu w nich akceptowane  

i odpowiednie miejsce, 

Wymienione działania szkoły w ramach jej misji są oparte o niezwykle istotny i silny społecznie 

czynnik jakim jest sport. Uniwersalne i ponadczasowe wartości sportu, płynące z niego korzyści 

wychowawcze przy umiejętnej i zindywidualizowanej pracy grona trenerów/nauczycieli wychowania 

fizycznego stają się cennym narzędziem dla rozwoju edukacyjnej misji. Oddziaływanie szkolenia 

sportowego na ucznia naszej szkoły nie tylko pośredniczy w kształtowaniu jego osobowości i postaw 

ale przyczynia się do rozwoju jego umiejętności, dyspozycji i potencjału w aspekcie specjalizacji 

zawodniczej w danej dyscyplinie. Dostrzeżenie różnic i umiejętne balansowanie pomiędzy rozwojem 

sportowym a rozwojem przez sport wymaga wiele uwagi, nie tylko od szkoleniowców sportowych 

ale również od dyrekcji i wszystkich nauczycieli szkoły rozumiejących misję i cele szkoły i 

utożsamiających się z tym. 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

Misja szkoły w swoich założeniach wyznacza kierunek działań i pozwala sprecyzować zadania 

służące osiągnięciu założonych celów. Odpowiednia organizacja pracy ukierunkowana na wspólny 

cel, z jasnym i klarownym określeniem celu, motywowaniem w dążeniu do jego osiągniecia przy 
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rzetelnej i skoordynowanej współpracy grona pedagogicznego, rodziców, pracowników administracji 

i obsługi pozwala na stworzenie kompleksowe połączenie zadań  

w poszczególne obszary i zbudowanie koncepcji pracy szkoły. 

A. KSZTAŁCENIE – podniesienie poziomu pracy dydaktycznej szkoły i szkolenia 

sportowego 

Diagnoza osiągnieć edukacyjnych ucznia 

Dążenie do podniesienia poziomu w tym obszarze należy skierować na diagnozowanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Regularnie stosowana diagnoza zarówno w sferze dydaktyki jak i szkolenia 

sportowego daje szkole pożądane efekty i zasługuje na kontynuację  

i ulepszanie. W tej kwestii niezwykle ważne jest doskonalenie nauczycieli w dziedzinie umiejętności 

analizowania wyników sprawdzianów, egzaminów ósmoklasisty oraz bieżących wyników 

dydaktyczno-wychowawczych. Trenerzy, dzięki dostępowi do szkoleń  

i kursokonferencji tematycznych oraz przy stosowaniu zunifikowanego systemu szkolenia winni stale 

podejmować diagnozę wyników sportowych oraz postępu ucznia w sferze umiejętności techniczno-

taktycznych i zdolności motorycznych. Działania takie umożliwiają bieżącą reakcję na zaistniałe 

problemy ucznia i podjęcie czynności wyrównawczych ale również reakcję na ponadprzeciętne 

zdolności ucznia i zadbanie o ich dalszy systematyczny rozwój. W sportowej sferze szkoły poprzez 

diagnozę należy rozumieć również identyfikację talentów sportowych w celu objęcia takich jednostek 

systemem organizacyjno-szkoleniowym służącemu optymalnemu rozwojowi. Stała diagnoza ma 

zatem jak najszybciej i jak najsprawniej klasyfikować uczniów zdolnych i tych z problemami, zarówno 

w dziedzinie szkolenia sportowego oraz dydaktyki. Trenerzy, dzięki udziałowi szkoły w projekcie 

ogólnopolskim Siatkarskie Ośrodki Szkolne mają możliwości organizacyjne i czasowe na 

indywidualną pracę z uczniem. Metoda indywidualizacji wina też być stosowana w ramach 

kształcenia ogólnego. 

Oferta edukacyjna  

Ważnym elementem w obszarze kształcenia jest atrakcyjność i wartość oferty edukacyjnej szkoły. 

Poza doborem kompetentnego grona nauczycieli i trenerów niezwykle istotna jest sfera organizacji 

codziennego procesu nauczania. Do tej należy zaliczyć kompatybilność planu lekcji w szkole z 

zajęciami sportowymi. Budowa planu lekcji musi brać na wzgląd szeroko rozumianą higienę życia, 

biorytmu a także logistyki związanej z przemieszczaniem się uczniów pomiędzy szkołą, internatem 

lub domem a obiektami sportowymi.  

Na jakość oferty edukacyjnej wpływa również poziom finansowania szkoły i uczestnictwo  

w rozmaitych grantach i projektach wzbogacających. Należy w następnych latach wzmocnić 

działania w pozyskiwaniu środków na takie cele z funduszów pozabudżetowych szkoły. 

Środki finansowe w budżecie szkoły przeznaczone na wsparcie finansowe uczniów w zakresie 

zamieszkania w internacie i wyżywienia jest szczególnie silnym walorem wnoszącym wartość w 

ofertę edukacyjną. W następnych latach działania szkoły mają stanowić czynnik przekonujący 

samorząd do stałego finansowania szkoły w tym zakresie. 

Atrakcyjność oferty edukacyjnej zachęci do wzięcia udziału w rekrutacji kandydatów przejawiających 

szczególne zdolności psychomotoryczne i techniczno-taktyczne co podniesie bezpośrednio poziom 

szkolenia sportowego i pośrednio wpłynie na zainteresowanie szkołą kandydatów spełniających 

wymogi nie tylko sportowe ale również zadowalające  w aspekcie osiągnieć edukacyjnych i poziomu 

intelektualnego. 
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Obozy i zgrupowania sportowe 

Dostępność środków finansowych w budżecie szkoły na organizację obozów i zgrupowań 

sportowych znacząco podnosi walory edukacyjne szkoły. Wartością tych kilkudniowych akcji 

szkoleniowych jest nie tylko wykonanie przez trenerów ogromu pracy szkoleniowej równowarty 

trzem tygodniom pracy szkoleniowej w trybie stacjonarnej nauki w szkole. To również czas 

bezcennej adaptacji do specyfiki szkoły dla nowych uczniów oraz wzajemnej integracji  

i nawiązywanie koleżeńskich relacji. Obozy i zgrupowania to również czas oddziaływania 

wychowawczego trenerów na podopiecznych budowania relacji trener-zawodnik. Płynące  

z pobytu na obozach walory turystyczne są również niepodważalne. Dzięki środkom zgromadzonym 

w budżecie szkoły na te cele organizowane obozy są atrakcyjne cenowo dla uczniów. Należy zatem 

na podstawie merytorycznego umotywowania potrzeby organizacji  tych wydarzeń utrzymać ten atut 

organizacyjny. 

Nabór i selekcja 

Prowadzenie corocznego naboru i selekcji do szkoły wymaga usystematyzowanego procesu 

uwzględniającego model kandydata, kryteria doboru z określeniem minimalnego poziomu  

z określeniem obiektywnych elementów oceny wstępnej i zrównoważeniem nieuniknionych 

aspektów subiektywnych wpływających na kompetencje kandydata do szkoły. W następnych latrach 

grono trenerów wraz z dyrekcją powinno opracować system naboru i rekrutacji do szkoły 

pozwalający na rzetelną selekcję kandydatów dającą komfort czasowy na diagnozę umiejętności i 

postaw kandydata celem osiągnięcia trafności doboru. 

 

B. WYCHOWANIE I ROZWÓJ 

Diagnoza oczekiwań rodziców i środowiska rodzinnego uczniów oraz potrzeb samych 

uczniów 

Podejmowane w tej sferze działania niejednokrotnie przynosiły sukcesy wychowawcze. Należy 

podtrzymać i rozwijać działania w sferze diagnozy potrzeb wychowawczych i rozwojowych uczniów. 

Efekty w tej sferze, dają dużą satysfakcję w zakresie misji szkoły jednocześnie stają się powodem 

wdzięczności uczniów i absolwentów. Dotychczasowa działania dyrekcji szkoły, nauczycieli a 

szczególnie wychowawców i trenerów zasługuje na uznanie i wymaga dalszego motywowania tego 

grona do podtrzymania aktywności w tym zakresie. 

Współpraca wychowawcza z wychowawcami i kierownictwem internatu 

Internat dla wielu naszych uczniów staje się miejscem niemalże stałego zamieszkania w ciągu roku 

szkolnego. Praca opiekuńczo-wychowawcza pracowników internatu przynosić może 

wychowawcom, trenerom oraz dyrekcji szkoły wielu spostrzeżeń służącym dbałości o należyty 

rozwój ucznia. Odwrotnie przekazywane opinie o osiągnięciach i potrzebach uczniów ze strony  

grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły pozwolą udoskonalić koncepcję pracy internatu. 

Wychowanie przez sport 

Wykorzystanie niepodważalnych walorów wychowawczych sportu ze zwróceniem uwagi na to co 

młody zawodnik może osiągnąć jako człowiek poprzez swój sportowy rozwój. Grono pedagogiczne 

szkoły musi sobie zdawać sprawę, że wielu uczniów nie dojdzie po ukończeniu szkoły do sportowego 

poziomu zawodowego, ponieważ nie ma aż takiego zapotrzebowania na zawodników. Oczywiście 

głównym celem szkoły musi być kształtowanie podopiecznych  
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w kierunku osiągnięcia mistrzostwa sportowego i poszukiwanie jednostek z odpowiednim  

ku temu potencjałem, stąd właśnie tak ważne są procesy naboru i selekcji, to jednak nie wolno 

zapominać o kształtowaniu przez sport odpowiednich prospołecznych postaw. Należy zatem 

umiejętnie akcentować nastawienie na rozwój sportowy podopiecznych z podejściem 

wychowawczym ukierunkowanym na rozwój przez sport. 

 

 

 

C. KADRA PEDAGOGICZNA I ADMINISTRACJA – doskonalenie i podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji, dążenie do stabilności grona pedagogicznego. 

Stabilność i wzbogacanie kadry pedagogicznej 

Celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych ucznia należy dążyć do stabilności grona 

pedagogicznego w poszczególnych oddziałach w cyklu nauczania. Dążenie do jak najdłuższego 

utrzymania nauczyciela danego przedmiotu w cyklu edukacyjnym i planach nauczania 

poszczególnych oddziałów. W zakresie szkolenia sportowego wraz ze stabilnością liczebną 

oddziałów celem szkoły musi stać się poszukiwanie specjalistów o ponadprzeciętnych 

kwalifikacjach, ambicjach, aspiracjach i zaangażowaniu, które to cechy miałyby przełożenie na 

przyciąganie wraz z ofertą edukacyjną wybitnych sportowo kandydatów, a dla uczniów przełożyłoby 

się na dynamiczny rozwój. 

Wiedza i umiejętności 

Stymulowanie nauczycieli, do podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa 

oświatowego i specjalistycznej wiedzy. Doskonalenie w gronie pedagogicznym umiejętności 

komunikacji, zdrowej negocjacji, pracy w zespołach, rozwiązywania problemów  

i planowania własnej pracy.   

Doskonalenie zawodowe 

Należy zachęcać grono pedagogiczne do stałego brania udziału w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego w celu nabywania nowych inspiracji do kreatywnej i innowacyjnej pracy 

z uczniem i dzieleniem się doświadczeniami z gronem pedagogicznym. Utrzymanie szkoły w 

projekcie Siatkarskie Ośrodki Szkolne pozwalać będzie na regularne uczestnictwo trenerów w 

ogólnopolskich formach doskonalenia warsztatu pracy szkoleniowej i dostępu do obszernej biblioteki 

multimedialnej z zakresu treningu siatkarskiego i psychologii. Oferowanie wsparcia finansowego na 

uzasadnione formy szkolenia i zwiększania kwalifikacji musi stanowić standard w zakresie 

motywowania nauczycieli do takich inicjatyw. 

Informatyzacja procesu edukacyjnego 

Wprowadzanie szkoleń i popularyzacja technik multimedialnych w zakresie nauczania, wychowania 

i prowadzenia dokumentacji dydaktycznej oraz administracyjnej. Ciągłe doskonalenie systemu pracy 

zdalnej. Poszerzenie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami multimedialnymi celem 

usprawnienia pracy i archiwizacji dokumentów i zasobów. 

Klimat szkoły 
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Budowanie wzajemnych relacji interpersonalnych wśród grona pedagogicznego i pracowników 

szkoły, opartych o wzajemny szacunek, zrozumienie w relacjach nauczycielskich oraz  

w relacjach nauczyciel-uczeń. W szkole należy rozwijać szeroko rozumiany pozytywny klimat i 

utożsamianie się z nią. Wprowadzanie akcentów integracyjnych wydaję się być potrzebą  

w budowaniu dobrego klimatu w najbliższych latach. 

D. PODNOSZENIE POZIOMU BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY 

Wprowadzenie dziennika elektronicznego 

Specyfika szkoły, polegająca na zrzeszaniu uczniów z różnych stron kraju narzuca szkole 

konieczność wprowadzenia dziennika elektronicznego. Zalety tej formy dokumentacji upłynnią 

proces kontroli osiągnięć edukacyjnych uczniów i kontakt z rodzicem. Aktualne funkcjonowanie 

szkoły na tradycyjnej dokumentacji mocno obciąża przede wszystkim wychowawców i trenerów w 

przekazywaniu informacji o uczniu jego rodzicom, którzy  

ze względu na dalekie miejsce zamieszkania nie mają możliwości częstych przyjazdów  

do szkoły na indywidualne spotkania i poszukują w sposób doraźny kontaktu z wychowawcą w 

zakresie wiedzy o osiągnieciach edukacyjnych dziecka/podopiecznego. Istnieje zatem niezwłoczna 

potrzeba wprowadzenia dziennika elektronicznego. 

Akcesoria elektroniczne, komputerowe i multimedialne 

W ostatnim czasie szkoła wzbogaciła się o sprzęt z tego rodzaju. Między innymi zakupiono  

do sekretariatu nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne będące połączeniem drukarki  

i skanera, które mocno podniosło standard pracy. Szkoła posiada także w swoich zasobach laptopy 

oraz tablety. Należy stale dbać o powiększanie zasobów akcesoriów elektronicznych  

i komputerowych oraz sprzętów komputerowych i multimedialnych. Zgodnie ze specyfiką szkoły, 

szczególnie przenośny sprzęt multimedialny znajdzie niezwykle praktyczne zastosowanie. 

Wzbogacenie się szkoły o własne projektory i dyski do przechowywania danych wydaje się być 

potrzebą do której należy dążyć. 

Dostęp do siłowni i basenu 

Realizacja zajęć sportowych na profesjonalnych siłowniach (klubach fitness) oraz basenie, podnosi 

standardy szkolenia sportowego i wyróżnia naszą placówkę na tle innych tego typu. Niezbędne jest 

podtrzymanie takiej formy realizacji zajęć w tego typach miejscach ich prowadzenia. Utrzymanie 

finansowania takich zajęć z budżetu szkoły jest transparentne  

i adekwatne do potrzeb realizacyjnych. Atrakcyjność obiektów sportowych z których dotychczas 

korzysta szkoła przekłada się również na zadowolenie uczniów i ich zaangażowanie w zajęcia. 

Autobus szkolny 

Własny autobus szkolny i zatrudniony do obsługi kierowca to ogromny atut naszej szkoły. Dzięki 

zawartym pomiędzy szkołą a współpracującymi klubami umowom użyczenia autobusu z obsługą 

kierowcy zachodzi należyta racjonalność wydatkowania przez kluby publicznych  

i własnych środków finansowych. Wszystko przekłada się na komfort i poziom szkolenia sportowego 

uczniów. Posiadanie autobusu wymaga stałego zapotrzebowania finansowego na jego eksploatację. 

Godziwe warunki pracy kierowcy, również są czynnikiem wymagającym dbałości dla dobra ogółu 

szkoły. 

Hala widowiskowo-sportowa 
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Kończąca się budowa hali widowiskowo-sportowej to czynnik, który w aspekcie specyfiki naszej 

placówki podniesie standard bazy materialnej do wyróżniającego poziomu w skali kraju. 

Nowoczesność i wielkość obiektu, jego infrastruktura oraz zamierzona funkcjonalność wynosi 

poziom i komfort pracy szkoleniowej na zdecydowanie wyższy poziom i stanie się narzędziem 

motywującym i stymulującym trenerów i uczniów do prowadzenia szkolenia w sposób innowacyjny i 

zintensyfikowany. Należy niezwłocznie wprowadzić działania służące dbałości  

o obiekt i jego infrastrukturę. Zorganizowanie i usystematyzowanie pracy na obiekcie 

poszczególnych grup treningowych jest nieodzownym czynnikiem, który odzwierciedli wartość 

obiektu dla funkcjonowania szkoły. 

Należy obowiązkowo podtrzymać współpracę z gestorami hal sportowych, na których aktualnie 

trenuje szkolna młodzież celem przyszłościowej logistyki treningowej pozwalającej na uniknięcie 

zatłoczenia nowej hali i konfliktów organizacyjnych mogących obniżyć poziom szkolenia. 

Dalsze uczestnictwo w różnych programach i projektach doposażania bazy dydaktycznej. 

Szkoła od 2012 roku uczestniczy w programie Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Program finansowany 

przez Ministerstwo Sportu za pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Siatkowej stale doposaża 

szkołę w sprzęt i przybory do treningu piłki siatkowej, a także w treningowe stroje sportowe dla 

uczniów w tym dresy i plecaki. Jest to nieoceniana wartość dla sportowej bazy materialnej szkoły. 

Należy działać w kierunku utrzymania w projekcie szkoły i szukać szans na zgłoszenie grup 

koszykarskich do podobnych projektów. 

E. WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI – stałe wzmacnianie 

pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim 

Współpraca z rodzicami 

Potencjał szkoły, jej powszechna opinia w środowisku i wśród absolwentów wydaje się być  

nie do końca wykorzystana. Wartości szkoły są odczuwalne dla uczniów i doceniane przez rodziców. 

Wynika to z rzetelnej pracy dydaktycznej i organizacyjnej szkoły. Należy  

w następnych latach wykorzystać potencjał rodziców na rzecz rozwoju i pracy szkoły. 

Zaangażowanie i kreatywność wielu z nich niejednokrotnie mile zaskakiwała nasze grono. 

Odwrotnie, szkoła często bezpośrednio wspomagała rodziców w różnych problemach. Pokazanie 

otwartości na uczestnictwo rodziców w życiu szkoły to kierunek, w którym nasza jednostka musi 

podążać. Można to realizować poprzez wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych, 

zaangażowanie rodziców w tworzenie dokumentów szkolnych, organizowanie twórczych spotkań 

organizacyjnych i warsztatów, wprowadzenie otwartych lekcji dla rodziców itp. 

Współpraca z klubami sportowymi 

Nieodzownym elementem funkcjonowania szkoły jest ścisła współpraca organizacyjna  

z klubami sportowymi UKS SMS JOKER Piła, SPS VOLLEY Piła i KS BASKET Piła. Ten rodzaj 

współpracy wynika również ze swoistego rozporządzenia ministerialnego regulującego 

funkcjonowanie szkoły. Dbałość o komfort funkcjonowania klubów w obliczu współpracy  

ze szkołą jest bardzo ważny. Kluby dzięki swoim budżetom podnoszą wartość organizacyjną  

i szkoleniową szkoły. Stroje sportowe, wyżywienie weekendowe dla uczniów, umożliwienie 

uczestnictwa w rozgrywkach, dostęp do zabiegów fizjoterapeutycznych i wiele innych  

to walory, których szkoła absolutnie nie może stracić. Wzajemna współpraca to dbałość  

o dobro szkoły i klubów co w efekcie przekłada się na dobro uczniów i jakość kształcenia  

w szkole. 
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Współpraca z samorządem, Powiatem Pilskim i Gminą Piła 

Poza naturalną drogą administracyjną wynikającą z podlegania organowi prowadzącemu szkołę, 

szkoła musi podtrzymywać działania stymulujące samorząd do wspierania jej działalności. Dzięki 

inicjatywie trenerów i dyrekcji udało się umotywować potrzebę wsparcia finansowego uczniów 

związanego z codziennym pobytem w szkole. W efekcie każdy uczeń zamieszkujący w internacie 

ma finansowany przez szkołę pobyt i wyżywienie a uczeń z Piły ma finansowany obiad w szkole. To 

bardzo istotna wartość dla szkoły w aspekcie jej oferty dla kandydatów. Należy podtrzymywać 

rzetelną współpracę z samorządem w celu podtrzymania świadomości o atutach społecznościowych 

szkoły i jej potrzebach do jak najdoskonalszego działania. 

Szkoła winna również podtrzymywać pozytywną współpracę z Gminą Piła. Gminie Piła podlegają 

szkoły podstawowe a w nich jest potencjał naborowy uzdolnionych uczniów, którzy mogą stać się 

naturalnymi kandydatami do naszej szkoły. Odpowiednie przenikanie z ofertą edukacyjną do szkół 

podstawowych i prowadzenie szkolenia z uczniami tych szkół pod egidą współpracujących z LO MS 

Piła klubów, musi dawać stałe rezultaty w rekrutacji do szkoły uzdolnionych uczniów z miasta Piły. 

Współpraca szkoły z Wielkopolskimi i Polskimi Związkami Sportowymi w ramach dyscyplin 

realizowanych w szkole. 

Stowarzyszenia i organizacje sportowe swoją działalnością oddziałują na system szkolenia  

w naszej szkole. Obecnie nasi szkolni trenerzy pełnią funkcję trenerów kadr wojewódzkich, oraz 

udzielają się w organach tych, że organizacji. Świadczy to o uznaniu naszej placówki  

i grona trenerskiego w oczach związkowych władz. Dobrze funkcjonująca szkoła kreuje i promuje 

dobrych szkoleniowców. Jest to aspekt, którego w następnych latach nie wolno nam utracić.  

Współpraca szkoły z innymi instytucjami i organizacjami oraz stowarzyszeniami 

Otwartość i dostępność wielu stowarzyszeń, fundacji czy organizacji pro-sportowych lub 

ukierunkowanych swoimi działaniami na wsparcie edukacji, wychowania czy też wsparcia 

administracyjnej sfery szkoły może przynieść wiele pozytywnych i rozwojowych efektów. Należy 

dążyć do nawiązywania współpracy z jednostkami o zbliżonych celach  

w celu skorelowania zamierzeń ukierunkowanych na rozwój szkoły. 

Podtrzymanie i nawiązywanie współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i 

Policją. 

Profilaktyka, oraz doraźne działania ukierunkowane na zapobieganie problemom  

i rozwiązywanie ich to nieodzowny element funkcjonowania szkoły wymagający stałej troski  zakresie 

dostępu oraz transparentności i płynności w zakresie niezbędnych działań i procedur.  

F. PROMOCJA SZKOŁY 

Wartości organizacyjne, edukacyjne, wychowawcze i szkoleniowe szkoły należy stale przekładać na 

jej promocję. W szkole istnieje potrzeba promocyjna w zakresie popularyzacji w internecie działań 

szkoły i osiągnięć uczniów. Wiele inicjatyw podejmowanych przez dyrekcję, grono pedagogiczne i 

trenerów zasługuje na większą promocję tych wydarzeń. Należy pomyśleć o informowaniu rozgłośni 

radiowych w celu promocji wydarzeń szkolnych oraz lokalnej telewizji. Bezwzględnie należy 

wykorzystać nową halę sportową do celów promocji szkoły. Regularne organizowanie w niej 

turniejów ogarniających swym zasięgiem drużyny z terenu całego kraju pozwoli na promocję 

przedsięwzięcia jakim była budowa hali  

a także na pokazanie innym wartości edukacyjnych naszej szkoły. Na hali można będzie 
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organizować również wojewódzkie i regionalne szkolenia siatkarskie w ramach Programu 

Siatkarskie Ośrodki Szkolne, w związku ze szkoleniami przyjazd kilkudziesięciu trenerów  

z terenu województwa i innych części kraju to czynnik bezwzględnie promocyjny dla szkoły. 

Skoncentrowanie w przyszłości działań promocyjnych na produkcję materiałów promocyjnych jak 

ulotki, broszury, plakaty, gadżety da wartość w nawiązywaniu codziennych relacji  

i współpracy ze środowiskiem. 

MODEL ABSOLWENTA 

Kompleksowe działanie oparte o misję szkoły z uwzględnieniem efektów płynących z koncepcji 

pracy pozwala na stworzenie wizji absolwenta Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

w Piłce Siatkowej w Pile. 

Nasz absolwent to człowiek który: 

• nabył wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynowania edukacji na kolejny poziomie o ile 

zechce zdobywać dalsze kwalifikacje zawodowe, 

• potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, 

• posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce wiedzy i 

umiejętności, 

• propaguje sport i postawę fair play w środowisku, w którym funkcjonuje, 

• jest aktywny, twórczy i zorientowany na sukces, 

• zna swoje mocne i słabe strony, 

• przejmuje odpowiedzialność za dalsze planowanie swojej nauki i szkolenia sportowego, 

• na miarę posiadanych umiejętności i zdolności kieruje swoim rozwojem sportowym  

w celu osiągnięcia „mistrzostwa sportowego” 

• prowadzi zdrowy styl życia i jest aktywny, rozwija swoją sprawność fizyczną, 

• jest uczciwy, tolerancyjny i szanuje cudzą własność, 

• jest kulturalny, wrażliwy i otwarty na innych, 

• potrafi świadomie korzystać z dóbr kultury, 

• przywiązuje wagę do tradycji oraz do swojego pochodzenia, 

• docenia wartości i wiedzę pozyskaną dzięki nauce w szkole, 

• utożsamia się jako absolwent LO MS, 

• potrafi pracować w zespole ludzkim,  

• jest świadomym nowoczesnym Europejczykiem, posługującym się w stopniu 

komunikatywnym przynajmniej jednym językiem obcym, 

• szanuje swój naród, prawo i ojczyznę.  
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