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Jesteśmy nastawieni na sukcesy

Przedmowa od Prezeski Zarządu

Najważniejszym elementem w procesie wzmacniania pozycji naszych studentek, pracowników  
i rodziców, a także w dążeniu do zapewnienia jak najlepszej edukacji w naszym College’u, jest kultura 
przynależności, która opiera się na jakości naszych relacji. Tym, co nas wyróżnia, jest pasja, życzliwość, 
troska i wiara w umiejętności każdego człowieka. 

Mówiąc w skrócie, chcemy, aby każdy otrzymał wsparcie i uwagę, których potrzebuje, ponieważ dzięki 
temu będziemy mogli docenić naszą wewnętrzną wartość oraz wartość innych ludzi, a także dawać  
z siebie wszystko w każdej sytuacji, bez względu na to, co robimy. To właśnie mamy na myśli, gdy 
mówimy: Uwierz, że możesz. To hasło będzie naszą strategią na następne cztery lata. 

Jesteśmy przekonani, że w ciągu czterech kolejnych lat będziemy świadkami wielkich zmian 
edukacyjnych, technologicznych, politycznych i środowiskowych. Nasza strategia została opracowana 
podczas trwania pandemii Covid-19, która wywarła znaczący wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. 
Dlatego też musimy dążyć do osiągnięcia większej elastyczności umysłowej, emocjonalnej i intelektualnej, 
prezentując nastawienie na sukces:

Promowanie wytrwałości

Podejmowanie wyzwań

Uczenie się na błędach

Wybieranie i stosowanie takich strategii, które przyniosą najlepsze efekty  
u Ciebie i u osób z Twojego otoczenia

Kiedy świat domaga się od nas szybkiego reagowania na nowe i niespodziewane sytuacje, potrafimy 
utrzymać się na właściwym torze dzięki naszej elastyczności i zwinności. Zdolność do szybkiego  
uczenia się i płynnego zmieniania kierunków bez utraty równowagi oraz świadome wykorzystywanie 
naszej energii pomagają nam w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do tego, aby radzić sobie  
z dynamicznymi wyzwaniami, które wciąż napotykamy na swojej drodze.

Obecny, 140. rok naszego istnienia, to najlepszy możliwy czas na przemyślenie naszych ambicji, 
tożsamości i celu. Jesteśmy to winni młodym ludziom, którzy tutaj się uczą.

Uwierz,  
że możesz

Karen Rankine

Prezeska Zarządu
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Ogólne miary sukcesu

Znakomita ocena według wszystkich możliwych miar, 
takich jak:

• kluczowe wskaźniki efektywności Zarządu

• coroczne ankiety przeprowadzane wśród studentek, rodziców i pracowników

• postępy dokonywane przez studentki, a także ich osiągnięcia i sukcesy

• ranking szkół w Jersey

• udoskonalony program nauczania

• wewnętrzny cykl oceny

• zewnętrzna ocena dokonywana np. przez Teacher Development Trust

• krajowe nagrody

• frekwencja

• liczba składanych podań

Pracownicy dydaktyczni 
i studentki College’u to 

wyjątkowi ludzie
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Strategia na lata 2021 – 2024

1. Nasze uczestnictwo

 a. Zdefiniowanie i wzmocnienie naszej Kultury
  i.  Opracowanie książki „Kultura Jersey College”
  ii.  Przygotowanie strategii „Różnorodność i integracja”, która pomoże nam doceniać, celebrować i budować  

nasz różnorodny i integracyjny College

 b.  Zadbanie o to, aby wszystkie nasze studentki i wszyscy pracownicy dydaktyczni zrozumieli naszą Wizję i żyli  
zgodnie z jej zasadami

  i.  Przedstawienie wizji z myślą o studentkach Jersey College Preparatory School (JCP)
  ii.  Przedstawienie wizji z myślą o pracownikach dydaktycznych i całym College’u

 c.  Zwiększenie naszej zdolności do podejmowania samodzielnych działań, okazywania empatii, budowania  
pozytywnych relacji i rozwiązywania konfliktów

  i.  Przyjrzenie się programom, które uczą umiejętności rozwiązywania konfliktów, takim jak „Girls On board”
  ii.   Współpraca z Centrum Rozwiązywania Sporów w celu stworzenia grupy „Koleżanek mediatorek”, w skład  

której będą wchodzić studentki starszych roczników

 d. Służenie naszej społeczności
  i.  Rozbudowanie naszego Programu nauczania szerokiego zasięgu
   1.  Przeanalizowanie programu nauczania w poszukiwaniu okazji do większego zaangażowania się w  

życie społeczności, np.
    a.  Wdrożenie projektu Tidal Bell, który zwiększy świadomość na temat Planu dla wybrzeża Jersey oraz  

pomoże uzyskać dla niego większe wsparcie
    b.  Zaangażowanie mieszkańców domów opieki w czytanie prac studentek 5. roku wykonywanych  

w ramach projektów literackich
  ii.   Stworzenie mapy rozwoju 4 – 18 dla wszystkich studentek, aby wzbudzić w nich chęć służenia  

własnej społeczności
  iii. Podniesienie rangi Fundacji JCG w działaniach wspierających College

 e. Zwiększenie naszej globalnej świadomości i udoskonalenie profilu (Fundacja JCG)
  i.  Dodanie do oferty unikalnych letnich programów
  ii. Nawiązanie współpracy z globalnymi firmami w celu promocji Jersey jako ośrodka  
   międzynarodowej edukacji
  iii. Zorganizowanie międzynarodowych szkoleń dla wykładowców
  iv. Zaplanowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji „A Curated School”

 f.  Zapewnienie każdej studentce specjalistycznego i nieustającego wsparcia podczas przygotowywań do  
następnego etapu w procesie kształcenia

  i. Stwarzanie okazji dla studentek różnych roczników, aby mogły uczyć się razem
  ii.  Częstsze zwracanie się do naszych Absolwentek z prośbą o wsparcie, mentoring i wskazówki dla naszych 

obecnych studentek

Nic nie jest w stanie zastąpić  
tego, co zostawiam  

za sobą w JCP
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2. Nasza komunikacja

 a. Zwiększenie siły Głosu społeczności w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu
  i. Większe zaangażowanie studentek w podejmowanie decyzji
  ii. Stworzenie silnej reprezentacji w Jersey Youth Parliament

 b. Prezentowanie wysokich umiejętności krasomówstwa i prezentacji oraz nauka uważnego słuchania
  i. Inicjowanie merytorycznych debat, w których prezentowane będą różnorodne punkty widzenia
  ii. Stworzenie klubów dyskusyjnych podzielonych na grupy wiekowe

 c. Pokazywanie na własnym przykładzie, czym jest zdrowe „życie cyfrowe”
  i.  Stworzenie kultury „patrzenia w górę” (obejmującej zachowania, które świadczą o samokontroli  

i panowaniu nad urządzeniami)
  ii. Stworzenie w internecie przestrzeni, która będzie zaprojektowana i zarządzana przez studentki (JCG)
  iii. Zarządzanie naszym internetowym osobistym profilem, który będzie obejmował między innymi życiorysy

3. Nasza ciekawość

 a.  Zbadanie naszego programu nauczania pod kątem tego, czy nasza działalność edukacyjna obejmuje  
następujące elementy:

  i. Okazja do rozszerzania programu nauczania dla studentek JCP w JCG
  ii.  Skupienie się na docenianiu różnorodności i integracji przez nasze studentki oraz na kwestionowaniu  

z góry przyjętych założeń i uprzedzeń
  iii. Innowacyjne, niezawodne i pożyteczne wykorzystanie technologii do:
    1. umożliwienia lepszej spersonalizowanej nauki
    2. lepszego zrozumienia koncepcji indywidualnego nauczania przez wykładowców
    3. poprawy wydajności administracji
    4. udoskonalenia programu nauczenia pod względem jego dostępności i zakresu
  iv.  Przejęcie kurateli nad kampusem, aby rozbudzić w studentkach pragnienie zdobywania wiedzy,  

oraz utworzenie stanowiska badawczego Exeter University, które pomoże dokumentować tę podróż

JCG to mój drugi dom
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4. Nasi partnerzy

 a.  Sprecyzowanie naszej tożsamości i relacji z Rządem w celu zwiększenia naszej autonomii 

 b.  Zostanie członkiem założycielem „Jersey Schools Learning Partnership Trust” (JCG)

 c. Pomoc w kształtowaniu publicznej polityki i opinii w zakresie edukacji

  d.  Przygotowanie szerokiej gamy kreatywnych projektów, które przyniosą korzyści całej wyspie,  
a także kierowanie ich realizacją

5. Kształtowanie i wzmacnianie naszego profilu oraz reputacji

 a. Analiza działań marketingowych i form prezentowania College’u
  i. Udoskonalenie naszych strategii rekrutacyjnych, tak abyśmy mogli zostać College’em pierwszego wyboru
  ii. Odświeżenie wizualnej prezentacji College’u, żeby pasowała do 140. rocznicy
  iii. Stworzenie strategii „obalania mitów”, która pomoże nam wyeliminować problem negatywnych opinii
 
 b. Promowanie naszego College’u jako ważnego zasobu Wyspy
  i.  Wspieranie obecnego i przyszłego pokolenia nauczycieli poprzez wzięcie na siebie roli „college’u dla  

nauczycieli” na Wyspie

Czuję ogromne wsparcie, a cała 
atmosfera jest fantastyczna. Nie 

potrafię sobie wyobrazić bardziej 
przyjaznego miejsca pracy.
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6. Nasz zarząd, sytuacja finansowa i nadzór

 a. Dalsze zapewnianie bezpieczeństwa finansowego College’u po to, aby mógł osiągać swoje strategiczne cele

 b. Utrzymanie stosunku ceny do jakości oraz takiej samej dostępności

 c.  Uzyskanie silnego wsparcia dla programu pomocy finansowej udzielanej w formie stypendiów 

 d. Stworzenie długofalowego i trwałego programu zbierania funduszy we współpracy z Fundacją JCG

 e.  Zrealizowanie przez Organ Zarządzający projektu One College, którego celem jest uzyskanie statusu jednego 
podmiotu prawnego

 f. Rozszerzenie naszej oferty edukacyjnej i kampusowej dzięki realizacji wspaniałych projektów:

  i Most: data ukończenia 2021 r.

  ii. Centrum muzyczne: data ukończenia 2021/2022 r. 

  iii. Rozbudowa auli college’u: data ukończenia 2021 r.

  iv. Boisko: oczekuje na zatwierdzenie planów

  v. Przeanalizowanie poniższych propozycji przez Organ Zarządzający i CYPES 2021

   1. Opieka dla dzieci

   2. Trzy dodatkowe laboratoria naukowe

   3. Funkcjonalna stołówka

   4. Główne centrum administracyjne College’u
 
 g.  Śledzenie i aktywne zmniejszanie naszego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach  

działalności College’u

  i. Wyeliminowanie plastiku w dostawach cateringowych

  ii. Zmniejszenie zużycia papieru o 50%

  iii. Wdrożenie strategii kompostowania odpadów organicznych i recyklingu odpadów nieorganicznych

  iv. Zamontowanie trzech zielonych (żywych) ścian

  v. Zainstalowanie paneli słonecznych na dachach we współpracy z JEC

  vi.  Analiza korzyści zainstalowania stacji ładowania dla samochodów elektrycznych we współpracy  
z JEC

  vii. Zbudowanie stacji wypożyczania i zwrotów rowerów we współpracy z EVIE

Ten College jest moją rodziną
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Projekt architektoniczny: Andrew Harvey Architects
Wizja artystyczna: The Observatory
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Kilka słów od naszych Studentek, Współpracowników  
i Rodziców

„Miejsce, w którym każdy jest ważny i gdzie liczy się to, aby wszyscy poszerzali swoją wiedzę”.

„ Bycie studentką JCS przez ostatnie siedem lat pomogło mi rozwinąć się osobiście, ale też odnieść akademickie  
sukcesy. Dostałam szansę, aby w pełni wykorzystać mój potencjał i wiem, że w przyszłości czekają mnie  
nieskończone możliwości!”.

„  Wiem, że tutejsza kultura jest oparta na wzajemnym wsparciu i szacunku. Pracownicy i studentki wierzą w to, że  
mogą osiągnąć wszystko, czego pragną, i wytrwale do tego dążą, a jednocześnie pozostają nadzwyczaj świadomi 
funkcji, jaką pełnią w szerszej społeczności, jak również obowiązków i możliwości, które z tej funkcji wynikają”.

„ JCG jest rodziną”.

„  Wspaniale jest móc wykładać swój przedmiot na różne sposoby – tę możliwość zawdzięczamy zaufaniu, jakim  
obdarzają nas studenci, dziekani i kierownicy wydziałów”.

„ JCG szanuje wszystkie studentki i traktuje je indywidualnie”.

„ W naszym college’u panuje pozytywna atmosfera”.

„ Mam do wyboru szeroką gamę możliwości, z których mogę skorzystać, aby dalej poszerzać swoją wiedzę”.

Jest to kompletny obraz 
składający się z kilku elementów: 

cudownej, pomocnej kadry 
i samorządu studenckiego, 

studentek, którzy zawsze są 
gotowe dać z siebie wszystko, 

oraz szerokiej gamy możliwości 
dalszego poszerzania wiedzy.

'Odpowiedzi z corocznej ankiety dla studentek, rodziców i pracowników dydaktycznych, przeprowadzonej przez  
Jersey College w roku akademickim 2019/2020'.



jcp.sch.je jcg.je jcgfoundation.com

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, abyśmy zorganizowali dla  
Ciebie prywatne zwiedzanie Jersey College, które będzie  

dostosowane do Twoich potrzeb
T: +44 (0)1534 516 200 | E: admin@jcg.sch.je | W: jcg.je 

 @jcg_live  @jcgjersey

Treść tego dokumentu była zgodna z prawdą w momencie oddania tekstu do druku. Ten dokument został w 100%  
wydrukowany na papierze pochodzącym z recyklingu przy wykorzystaniu ekologicznego tuszu i polega recyklingowi.

Aspiracja 
Dociekliwość 
Doskonalenie 

Przynależność


