Zespół Szkół Niepublicznych „CZAPLÓWKA” w Koszalinie powstał z wielkiej pasji jego
założycieli i właścicieli Aliny i Zygmunta Czaplów.
Szkoła nazywana jest popularnie „CZAPLÓWKĄ” od ich nazwiska.
/nazwę tę wymyśliła p. Anna Walkowiak, która wiele lat temu była nauczycielką języka
rosyjskiego/.
Wchodząc na teren szkoły przy ul. Wojska Polskiego 83 w Koszalinie wita nas na
bramie napis „CZAPLÓWKA”. Stumetrowy, parterowy budynek dydaktyczny otoczony jest
drzewami, krzewami, kwiatami i zielonymi, trawiastymi boiskami. Odbywają się tam lekcje
wychowania fizycznego a także służą do gier i zabaw sportowych w wolnych chwilach,
i podczas przerw.
We własnym obiekcie, który był kilka lat adaptowany na szkołę pracujemy od roku
2003. Baza szkolna przygotowana jest do nauki małej liczby uczniów (do 120) w najwyżej
kilkunastoosobowych klasach.
Początki
naszej
działalności
koncentrowały się głównie na działalności szkół
dla dorosłych w formie stacjonarnej
(wieczorowej) i zaocznej.
Koszalin zajmował tu miejsce „matki”.
„Córkami” były powołane filie w Drawsku
Pomorskim, Sławnie i Lęborku.
Z czasem powstała także szkoła zawodowa (w
tym policealna) kształcąca m.in. techników
budownictwa, geodezji i drogownictwa.
Codzienną naszą troską było i jest
tworzenie dobrego wizerunku prowadzonych
szkół poprzez solidne realizowanie zadań
statutowych.
Zatrudniamy
wykwalifikowanych,
zaangażowanych nauczycieli, którzy lubią
swoich uczniów.
Ciągle poszukujemy nowych, lepszych
metod pracy z młodzieżą.
Dewizą „CZAPLÓWKI” jest szkoła
Bezpieczna i Przyjazna.
Na zdjęciu: założyciele Szkoły oraz prof. Zygmunt Wujek

Do szkół przyjmowani są uczniowie po szczegółowym zapoznaniu się dyrekcji
z kandydatem i jego problemami, a także po rozmowie z jego rodzicami lub opiekunami
prawnymi. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki z egzaminów
zewnętrznych nie są najważniejsze. Na ostateczną decyzję przyjęcia ucznia do szkoły ma
wpływ jego motywacja i chęć zdobywania wiedzy. Liczymy na ścisłą współpracę z rodzicami.
Młodzież i rodzice wiedzą, że przychodząc do „CZAPLÓWKI” nie będą
dyskryminowani za wyznawany światopogląd, narodowość, wyznania religijne ani
z żadnego innego powodu.
Szkoła nasza w Koszalinie od początku swej działalności przystosowana jest dla osób
niepełnosprawnych fizycznie. Szczycimy się absolwentami, którzy ukończyli szkołę pokonując
często własne słabości fizyczne poruszając się na wózku inwalidzkim.

To oni pokazują innym, słabszym, że można żyć z wiarą i optymizmem.
Poza realizacją zadań dydaktycznych kładziemy nacisk na wychowanie patriotyczne.
Nasi absolwenci utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza szkoła jest potrzebna.
Każdy kandydat do IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego zapoznaje się i swoim
podpisem na podaniu do szkoły akceptuje idee zawarte w:

DEKALOGU
Pożądanych postaw i zachowań uczniów
w IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie
1. Uczymy się dla siebie, a nie dla innych – wiedza jest mi potrzebna, by osiągnąć
sukces.
2. Szacunek dla koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły jest moją
podstawową powinnością.
3. „CZAPLÓWKA” jest dla mnie drugim domem rodzinnym, nauką i moim
zachowanie będę bronił jej imienia i dobrych tradycji.
4. Jestem człowiekiem prawdy, zawsze postępuję uczciwie i pomagam słabszym.
5. Panuję nad swoimi emocjami i w tym pomagam również innym.
6. Stosuję zasadę tolerancji wobec osób o innym światopoglądzie, narodowości,
rasy i wyznania.
7. Skromność w zachowaniu i ubiorze będzie zawsze moją codziennością.
8. Dbam o zdrowie własne i innych - potwierdzam to swoim zachowaniem.
9. Czystość i porządek to cechy ludzi , które będę wszędzie stosować.
10.Uczestniczę w sportowym i artystycznym życiu „CZAPLÓWKI”.
SZKOŁY, które wchodziły w skład Zespołu Szkół Niepublicznych „CZAPLÓWKA”:
1. II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie (wieczorowe
i zaoczne). /1995 – 2016/
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Drawsku Pomorskim (zaoczne).
/1995 – 2019/
3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla w Sławnie (wieczorowe i zaoczne). /1995 –
2007/
4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (wieczorowe
i zaoczne). /od 1996 do dziś/
5. Prywatne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Koszalinie (technik budownictwa
i technik urządzeń sanitarnych) /1997 – 2007/
6. II Prywatne Policealne Studium Zawodowe (geodezja, drogownictwo). /1998 – 2011/
7. Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Słupsku (geodezja).
8. Prywatne Gimnazjum w Koszalinie (dzienne – młodzieżowe). /2003 – 2019/
9. IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie (dzienne – młodzieżowe).
/od 2003 r. do dziś/
Notka historyczna
1 września 1995 roku rozpoczęło naukę II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Koszalinie. Nie mając wówczas własnej bazy lokalowej, Szkoła rozpoczęła

działalność w wynajmowanych pomieszczeniach V Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Jedności 9.
W kolejnych latach w ramach „ Czaplówki” powstawały następne szkoły – Prywatne
Technikum Zawodowe dla Dorosłych, II Policealne Studium Zawodowe kształcące techników
geodezji i drogownictwa. W dniu 23 marca 2003 r. odbyły się pierwsze zajęcia
w nowo otwartej własnej bazie szkolnej przy ul. Wojska Polskiego 83.
Od 1 września 2003 r. rozpoczęto pracę z młodzieżą w szkołach dziennych gimnazjum
i liceum.
Szkoła jest pozbawiona wszelkich barier architektonicznych dlatego mogą się tu uczyć
uczniowie z niepełnosprawnościami. Nie posiada statusu szkoły integracyjnej, a uczniowie
z dysfunkcjami uczą się razem z pozostałymi w każdej klasie.
W sprawach osób niepełnosprawnych Szkoła współpracuje z Miejską Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie, z Ogniskiem Sportu i Rehabilitacji Inwalidów
„Start” w Koszalinie oraz przez wiele lat z Fundacją „Zdążyć z pomocą”. Efektem tej ostatniej
było uzbieranie przez uczniów i nauczycieli naszych szkół kwoty około 40 tysięcy złotych, za
którą została wykonana elektroniczna ręka dla jednego z uczniów z Ustronia Morskiego.
Zorganizowano trzy konferencje metodyczne dla wszystkich szkół zarządzanych przez
Państwa Czaplów oraz jedno seminarium, mające na celu dzielenie się doświadczeniami
w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych. Towarzyszyły im
wieczorowe spotkania integrujące nauczycieli szkół z Koszalina, Drawska Pomorskiego,
Sławna i Lęborka prowadzonych przez dra Zygmunta Czaplę. Materiały z konferencji zostały
opublikowane w specjalnie z tej okazji wydanych broszurach. Szkoła ma własne wydawnictwo.
A oto ich tematyka:
 „Niemoc na przemoc? Materiały z seminarium na temat: Nowe wyzwania szkoły wobec
współczesnych zagrożeń”. Koszalin 13 styczeń 2007r., Koszalin 2007 r.
 „Wewnątrzszkolny system oceniania. Materiały z konferencji metodycznej szkół
niepublicznych prowadzonych przez dra Zygmunta Czaplę. Mielno, 9-10 październik
1999r.”, Koszalin 2000 r.,
 „Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz matura 2002. Materiały
z konferencji metodycznej szkół niepublicznych prowadzonych przez dra Zygmunta
Czaplę”, Unieście 21-22 październik 2000 r., Koszalin 2001 r.,
 „Mierzenie jakości pracy szkoły oraz analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Materiały z konferencji metodycznej szkół niepublicznych prowadzonych przez dra
Zygmunta Czaplę”. Łeba 20-21 październik 2001 r., Koszalin 2001 r.
 „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne”. Ogólnopolska
Konferencja metodyczna Koszalin – Unieście 9 – 11 kwietnia 2010 r.
Społecznikowska pasja dyrektora szkoły Zygmunta Czapli skłoniła go do utworzenia
Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu, którym osobiście kieruje. Siedzibą
Stowarzyszenia jest IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie ul. Wojska Polskiego
83. Celem zasadniczym Stowarzyszenia było niesienie pomocy w repatriacji oraz pomoc
materialna Polakom zamieszkałym na Kresach Wschodnich.
Chronologia i geografia wyjazdów z pomocą materialną była następująca:
1. Kaliningrad (Rosja)
- 15 X 1998 r. (wspólnie z PCK).
2. Susły (Ukraina)
- 27 IV – 06 V 2000 r.
3. Susły (Ukraina)
- 16 XII – 18 XII 2000 r.
4. Ejszyszki (Litwa)
- 11 VII – 13 VII 2000 r.
5. Szereszewo (Białoruś)
- 23 VII – 2004 r.
6. Strzałkowice (Ukraina)
- 18 VIII – 26 VIII 2005 r.
7. Bukowina (Rumunia)
- 21 VI – 24 VI 2007 r.

8. Ejszyszki (Litwa)
- 21 IX – 24 VI 2008 r.
9. Peremyl (Ukraina)
- 12 VI – 15 VI 2008 r.
10. Ejszyszki i Soleczniki (Litwa)
- 24 IX – 26 IX 2009 r.
11. Maguny (Litwa)
- 7 VII – 9 VII 2011 r.
12. Koleśniki (Litwa)
- 21 IX – 22 IX 2012 r.
13. Podbrodzie (Litwa)
- 4 VII – 7 VII 2013 r.
14. Łanowice, Biskowice, Pianowice, Maksymowice pow. Sambor (Ukraina)
- 26 VI – 28 VI 2014 r.
15. Iwano-Frankiwsk (Ukraina)
- 9 VII – 12 VII 2015 r.
16. Dajnowa (Litwa)
- 6 VII – 8 VII 2016 r.
17. Taboryszki (Litwa)
- 3 VII – 5 VII 2017 r.
18. Wilno (Litwa)
- 27 IX – 29 IX 2018 r.
19. Dziewieniszki (Litwa)
- 23 IX – 25 IX 2019 r.
20. Troki (Litwa) – miasto partnerskie m. Koszalina – wyjazd we wrześniu 2020 r.
Zebranie darów było możliwe dzięki hojnym sponsorom oraz dobrowolnym datkom
nauczycieli i uczniów a także innych prywatnych osób z Koszalina, Słupska i Lęborka.
W taki sposób Stowarzyszenie i środowisko szkolne wpisały się w kolejną,
spektakularną akcję o charakterze humanitarnym.
„Czaplówka” posiadając własne „Wydawnictwo” sponsoruje publikacje (około
dwudziestu) pn. „Uratować pamięć (…)”, które przekazywane są bezpłatnie szkołom
i placówkom oświatowo-wychowawczym w Regionie.
19 sierpnia 2020 r., po kilkunastu latach przygotowań, oddano do użytku przy szkole
Gabinet Rewalidacyjno-Rehabilitacyjny, który będzie służył naszym uczniom a także
młodzieży innych szkół.

