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Pan Robert Wróbel
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu
Pan Robert Wróbel jest inicjatorem wielu projektów i innowacji
pedagogicznych np. wprowadził jako jeden z pierwszych dyrektorów w 1991r.
wielopoziomowe nauczanie języków obcych, przygotował koncepcję organizacyjno –
wychowawczą klas gimnazjalnych, w latach 1991-2013 napisał lub współopracował
koncepcje organizacyjne lub pedagogiczne sześciu klas autorskich, programów własnych,
innowacji. Tworzy bądź współtworzy projekty unijne np. „Zdolny Gimnazjalista”, krajowe i
regionalne np. w 2014 r. przy współpracy z bankiem Zachodnim projekty „Bezpiecznej
szkoły”, „Polacy na Wschodzie”. Dzięki tym projektom w szkole poprawił się stan
bezpieczeństwa, zmniejszyła się absencja uczniów na zajęciach oraz poprawie uległy wyniki
nauczania z przedmiotów objętych wyżej wymienionymi programami. Organizuje współpracę
z wyższymi uczelniami i innymi organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz oświaty,
m.in. z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej,
Akademii Ekonomicznej, którzy prowadzą zajęcia z uczniami liceum i gimnazjum. W 2013r.
podpisał umowę z Politechniką Wrocławską o ścisłej współpracy w zakresie dodatkowych
zajęć laboratoryjnych. W 2015r. szkoła jako jedyna w kategorii liceum została zaproszona do
udziału w utworzonym klastrze INVEST in EDU pod patronatem Ministra Gospodarki i
WSSE „INVEST-PARK”. Działania te i wiele innych przyczyniły się do podniesienia jakości
pracy szkoły i zaowocowały licznymi sukcesami placówki , którą kieruje od wielu lat .Szkoła
od lat plasuje się na pierwszym miejscu w regionie pod względem wyników egzaminów
zewnętrznych gimnazjalnych/ wszystkie wyniki w 9 staninie/ i maturalnych oraz sukcesów w
olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim , centralnym i międzynarodowym.
Wysokie wyniki znalazły potwierdzenie w ogólnopolskim rankingu najlepszych szkół np.
2006r. – 11m. w kraju, 2 w woj., 2007r. - 12 m. w kraju, 2 w woj., 2008r. - 19 m. w kraju, 2
w woj., 2009r. - 8 m. w kraju, 2 w woj., 2010r. - 9 m. w kraju, 2 w woj.,2011r. - 22 m. w
kraju, 3 w woj. , w latach 2013, 2014, 2015, zdobywała zaszczytny tytuł złotej szkoły w
rankingu maturalnym i olimpijskim. W 2015 roku placówka uzyskała certyfikat „
Wiarygodnej szkoły”
W 1995 roku dyrektor R. Wróbel wprowadził szkołę w szeregi szkół stowarzyszonych w
UNESCO, w 1997 roku do elitarnego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Towarzystwa
Szkół Twórczych, które skupiają czołowe licea w kraju; od 1999 roku do chwili obecnej jest
członkiem zarządu SSA. Dużo uwagi poświęca pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na
modernizacje i wyposażenie szkoły. W ostatnich pięciu latach była to kwota ok. 6 mln zł. W
2007 roku utworzył w szkole Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, na które aplikował
o środki między innym w fabryce Toyoty. W 2010 roku opracował projekt i otworzył
unikatową w skali kraju, podziemną trasę turystyczną w dawnym schronie, tworząc w nim
małe muzeum, w którym ekspozycje poświęcone są między innymi historii regionalnej.
Ciekawą inicjatywą Dyrektora było założenie w 2002 roku Stowarzyszenia Absolwentów i
Sympatyków II Liceum „Kuźnica Kołłątajowska”, którego celem jest pomoc szkole,
fundowanie stypendiów naukowych.
Pan Robert Wróbel zorganizował pięć dużych jubileuszy szkoły połączonych ze zjazdem
absolwentów (45-, 50-, 55-, 60 i 65-lecie). W 2005 roku założył Stowarzyszenie Szkół

Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego, w którym pełni funkcję przewodniczącego do chwili
obecnej. Propaguje w nim doskonalenie zawodowe nauczycieli, aktywizujące i innowacyjne
metody nauczania. W 2010 roku kapituła dolnośląskiego klucza sukcesu uznała dorobek
szkoły za najlepszy w województwie, przyznając jej zaszczytne wyróżnienie w kategorii
najlepsza placówka oświatowa.
Pan Robert Wróbel przygotowywał uczniów do etapu okręgowego i centralnego Olimpiady
Wiedzy o Prawach Człowieka i Olimpiady Historycznej, 7 spośród nich zostało finalistami
bądź laureatami zawodów centralnych. Jeden z nich zdobył w 2004 roku I miejsce w kraju. W
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej trzykrotnie uczniowie pod kierunkiem
pana Roberta Wróbla uzyskali tytuły laureatów, zajmując I lub II miejsca. Jako nauczyciel
przygotował również uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Szkoła – Szkołą
Przedsiębiorczości”, w którym osiągnęli wysokie wyróżnienia i nagrody za projekty, które
powstały pod jego kierunkiem i opieką. Pan Robert Wróbel był wielokrotnie nagradzany za
swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ważniejsze z nich to:
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002 r .,Nagrody Ministra Edukacji Narodowej - 1998
r., 2002 r., 2010 r., Nagrody Kuratora w 1990 r., 1992 r., 1995 r., 2008 r., Nagrody
Prezydenta Miasta w 1996 r., 2005 r.,2013 r. i 2014 r., Nagrody Starosty 2003 r., 2004 r.,
2006 r., 2007 r., 2008 r. i 2012 r. ,Srebrny Krzyż Zasługi w 2006 r. Nadanie tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” za wybitne zasługi w dziedzinie edukacji młodzieży
i rozwoju szkolnictwa w Powiecie Wałbrzyskim – 2006 r. , Nagrody Zarządu Powiatu – 2007
r., 2008 r., 2009 r., 2010 r.
Jest autorem lub współautorem licznych publikacji, m.in.: opracował w latach 2001 - 2003
biuletyny na temat pracy i osiągnięć dydaktycznych szkół dolnośląskich zrzeszonych w
Stowarzyszeniu Szkół Twórczych, w 2007 r. i 2008 r. współopracował biuletyny z zakresu
osiągnięć uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w konkursach organizowanych przez
Kuratora Dolnośląskiego, w 2005 r. napisał publikację na temat pracy i działalności
innowacyjnej Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego, , w 2010 r.
zaprezentował referat na ogólnopolskiej konferencji Instytutu Badań nad problemami
współczesnego świata nt. „Współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi”, w
latach 2008 -2013 zbierał i opracowywał materiały do książek TST i SSA, np. „Sukcesy
Polaków w olimpiadach przedmiotowych”.

