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I Harmonogram ewaluacji wewn trznej

Cele ewaluacji:
1. Doskonalenie efektów pracy szkoły.
2. Promocja działa szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju.
Plan działa i obserwacji zaj dydaktycznych, wychowawczych i
opieku czych oraz innych zada statutowych
1. Funkcjonowanie szkoły w rodowisku szkolnym.
a) rodzice partnerami szkoły,
b) współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działaj cymi na rzecz szkoły,
c) promocja działa i osi gni

szkoły w rodowisku,

d) wł czenie si szkoły w realizacj programów i projektów o zasi gu
powiatowym, miejskim, ogólnopolskim i mi dzynarodowym,
e) anga owanie rodziców w organizacj apeli, uroczysto ci, imprez w szkole.
2. Promowana jest warto
a) stosowanie podczas zaj
dydaktycznych,

edukacyjna.
ró norodnych metod, form i rodków

b) rozszerzenie i dostosowanie oferty zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do
potrzeb i oczekiwa uczniów w korelacji ze rodowiskiem,
c) wykorzystanie wyników egzaminów zewn trznych oraz wewn trznych analiz
osi gni edukacyjnych uczniów w tym EWD,
d) uwzgl dnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji
pracy szkoły,
e) innowacje i efekty ich wdra ania,
f) wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica
interaktywna i platforma edukacyjna.
3. Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
a) honorowanie najlepszych uczniów stypendiami za nauk ,
b) współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasi gu
miejskim,

c) wykorzystanie zasobów lokalowych w celu realizacji działa promocyjnych i
edukacyjnych
d) współpraca nauczycieli jako sposób doskonalenia metod własnej pracy oraz
rozwijania kreatywno ci .

Wszystkie w/w działania odbywaj si cały rok szkolny. Osoby odpowiedzialne to:
Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele.
ródła planowania:
-wnioski z analizy osi gni

edukacyjnych uczniów,

-wyniki egzaminów zewn trznych i wewn trznych (ilo ciowe i jako ciowe),
-wnioski z posiedze rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych,
-wnioski oraz postulaty rady rodziców,
-dokumentacja szkolna,
-wnioski z pracy szkoły i bada zewn trznych,
-program rozwoju szkoły
-sprawozdanie z ewaluacji innowacji
-inne informacje dotycz ce szkoły

W celu stworzenia pełnego raportu zostanie dodatkowo przeprowadzona ankieta
w ród uczniów w terminie od 16.05 do 20.05.2011 przez wychowawców klas oraz
ankieta przeprowadzona w ród rodziców na zebraniu w maju 2011. Raport z
przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporz dzony do 15.06.2011.

II CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWN TRZNEJ
Cele ewaluacji wewn trznej:
• Promocja szkoły w rodowisku lokalnym;
• Doskonalenie efektów pracy szkoły.
• Promocja działa szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju.
Zakres diagnozowania:
• Obszar: „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w rodowisku lokalnym”;
• Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju.
• Wymaganie: 3.3. promowana jest warto edukacyjna.
Pytania kluczowe:
• Jakie akty prawne reguluj współprac szkoły z instytucjami lokalnymi?
• Jaki jest zakres współpracy z instytucjami?
• Z kim współpracuje szkoła w rodowisku lokalnym?
• Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i
rodowiska lokalnego?
• Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów?
• Jakie formy współpracy s atrakcyjne dla uczniów?
• Czy podejmowane działania rozwijaj w uczniach postawy prospołeczne?
• Czy w szkole promowana jest warto edukacyjna?
• Czy szkoła promuje w rodowisku potrzeb uczenia si ?
• Czy szkoła informuje
rodowisko o celowo ci i skuteczno ci
podejmowanych przez ni działa ?
Kryteria ewaluacji:
• Zgodno z aktami prawnymi;
• Dost pno ;
• Atrakcyjno ;
• Zgodno z potrzebami uczniów i rodowiska.

III INFORMACJE DOTYCZ CE EWALUACJI WEWN TRZNEJ
1. Wskazanie ródełinformacji o jako ci pracy w obszarach obj tych ewaluacj :
•
•
•

Losowo wybrane klasy uczniów;
Losowo wybrani rodzice;
Instytucje, organizacje;

2. Opis metod i narz dzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
• ankiety – uczniowie, rodzice.
• wywiady- Samorz d Uczniowski, wybrane instytucje;
• analizy dokumentów- program wychowawczy, dokumentacja psychologa
szkolnego, dzienniki lekcyjne, dokumentacja biblioteki szkolnej, plan
pracy i sprawozdanie działalno ci, Rady Młodzie owej, tablice „gazetki
cienne”, gazetka szkolna, strona internetowa, podzi kowania,
potwierdzenia udziału, informacje w mediach; wnioski z analizy
osi gni edukacyjnych uczniów, wyniki egzaminów zewn trznych i
wewn trznych (ilo ciowe i jako ciowe), wnioski z posiedze rad
pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, wnioski oraz postulaty
rady rodziców, dokumentacja szkolna, wnioski z pracy szkoły i bada
zewn trznych, program rozwoju szkoły sprawozdanie z ewaluacji
innowacji, inne informacje dotycz ce szkoły
3. Terminy przeprowadzenia czynno ci ewaluacyjnych:
• przeprowadzenie ankiety w ród uczniów w terminie od 16.05 do
20.05.2011
• okre lenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pyta kluczowych, wskazania
metod i próby badawczej- do 30.04.2011r.
• przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 04.05.-30.05.2011r.;
• analiza zebranych informacji- 01.06.2011-10.06.2011r.;
• pisanie raportu- do 15.06.2011r.
Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych w ród uczniów.
W ankiecie udziałwzi ło 68 uczniów klas I - III
Na pytanie 1 które brzmiało
1 . Czy twoim zdaniem nasza szkoła odpowiednio promuje si w rodowisku
lokalnym?
Tak odpowiedziało -

65,3

nie- 34,7uczniów

Uczniowie stwierdzili w wi kszo ci, i dotychczasowa reklama szkoły jest
wystarczaj ca.
Pytanie 2-Sk d dowiedziałe si o szkole

Uczniowie typowali w mniej wi cej równych proporcjach odpowied , e
koledzy/kole anki, rodzina oraz dni otwarte, reszta sugerowanych odpowiedzi
otrzymała pojedyncze głosy. Odpowiedz ta wiadczy o dobrej renomie szkoły,
uczniowie kieruj si radami i do wiadczeniem starszych osób..
Pytanie 3-W jakich formach współpracy ze rodowiskiem uczestniczyłe /a
Zdecydowana wi kszo
charytatywnych.

uczniów uczestniczyła w ró nego rodzaju akcjach

Pytanie 4-Czy w szkole promowana jest warto

edukacyjna?

Uczniowie w wi kszo ci cho nie wielkiej odpowiedzieli tak.
Pytanie 5- Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymie
wszystkie ci znane:
Uczniowie trafnie wymienili instytucje współpracuj ce z placówk , wiadczy to
naszych wychowanków uczestniczy w akcjach
ponownie o tym, e du a cz
lokalnych.
Pytanie 6- Czy masz własne pomysły na współprac ze rodowiskiem lokalnym
Znikoma cz
uczniów udzieliła odpowiedzi tak, zdecydowana wi kszo
odpowiedzi nie.

udzieliła

Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych w ród rodziców.
Pytanie 1.
Sk d dowiaduje si Pan/Pani o odbywaj cych si imprezach szkolnych?
strona internetowa szkoły/media 11,2%
wychowawca/nauczyciel

36,2%

dziecko

52,6 %

Pytanie 2.
W jaki sposób dzieli si Pan/Pani opiniami na temat procesów edukacyjnych
zachodz cych w szkole?
Odpowiedzi jakich udzielili rodzice:
-na zebraniach,
-rozmowy indywidualne z nauczycielem,

-rozmowy telefoniczne.
Pytanie 3.
W jaki sposób uczestniczy Pan/Pani w yciu szkoły?
Odpowiedzi jakich udzielili rodzice:
-uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkoł ,
-rozmowy z nauczycielami, wychowawc i dyrektorem,
Pytanie 4.
Czy bierze Pan/Pani udziałw imprezach szkolnych?
tak

64,71 %

nie

35,29 %

Pytanie 5.
Czy szkoła integruje si ze rodowiskiem lokalnym organizuj c takie
imprezy/uroczysto ci?
tak

89,18 %

nie

7,88 %

nie mam zdania

2,94 %

IV Prezentacja wyników ewaluacji
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewn trznej przeprowadzonej
w szkole przez zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły. Ewaluacja
polega na zaplanowanym i podporz dkowanym pewnym rygorom metodologicznym
zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczno ci
działa

szkoły. Badania maja na celu okre lenie poziomu spełniania wymaga

(dokładne opisy wymaga znale
Edukacji

Narodowej

z

dnia

mo na w zał czniku do Rozporz dzenia Ministra
7

pa dziernika

2009

r.

w sprawie

nadzoru

pedagogicznego).
Szkoła mo e spełnia te wymagania na pi ciu poziomach:
Poziom E - szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D.
Poziom D - szkoła spełnia wymagania na poziomie D.
Poziom C - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D,
lecz nie osi ga B.
Poziom B - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D i na poziomie B.
Poziom A - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D i na poziomie B. Szkoła
wykracza poza poziom B.
Wymagania podzielone zostały na cztery obszary:
EFEKTY - tak nazwano grup

danych informuj cych o wynikach pracy szkoły

odzwierciedlonych w umiej tno ciach, zachowaniach, postawach, działaniach
uczniów i w osi ganych przez nich rezultatach na ró nego rodzaju testach,
egzaminach.
PROCESY - grupa danych, które informuj o procesach i działaniach zachodz cych i
podejmowanych w szkole a decyduj cych o sposobie funkcjonowania, charakterze
szkoły i przede wszystkim prowadz cych do po

danych efektów.

SRODOWISKO - grupa danych informuj cych o sposobie współpracy ze
rodowiskiem i funkcjonowaniu w rodowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w
procesie nauczania i uczenia si .
ZARZ DZANIE - grupa danych informuj cych o procesach zachodz cych na
poziomie organizacyjnym zapewniaj cych warunki do prawidłowego prowadzenia
działa opisywanych w trzech poprzednich obszarach i wynikaj cych z zarz dzania
szkoła.

W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodz ce z wielu ródeł, od:
dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców.

Badaniem obj to 68 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 42 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli
(wywiad grupowy).
Przeprowadzono

wywiad

indywidualny

z

dyrektorem

szkoły,

grupowy

z

przedstawicielami samorz du lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami
niepedagogicznymi, a tak e obserwacje lekcji, placówki i analiz
partnerów szkoły oraz obserwacji szkoły

i zaj

dokumentacji,

lekcyjnych przy wykorzystaniu

ró nych metod badawczych.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-04-2011 - 05-06-2011 przez zespół
nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły.
Na podstawie zebranych danych został sporz dzony raport, który obejmuje
podstawowe obszary działania szkoły: funkcjonowanie szkoły w

rodowisku

lokalnym.

1. Funkcjonowanie szkoły w rodowisku szkolnym.
rodzice partnerami szkoły
• Aktywnie współtworzyli Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program
Profilaktyki,
• Zdecydowali o wyborze polisy ubezpieczeniowej dla uczniów społeczno ci
szkolnej,
• Cz

ciowo sfinansowali szeroko zakrojon akcj promocji szkoły

w rodowisku lokalnym,
• Ufundowali nagrody ksi

kowe dla najlepszych uczniów z poszczególnych

klas,
• Nagrodzili absolwenta szkoły z najlepszymi wynikami w nauce.
• Wspierali finansowo uczestnictwo młodzie y w płatnych konkursach

Rodzice s

zach cani przez szkoł i korzystaj

z mo liwo ci dzielenia si

opiniami na temat jej pracy oraz procesu nauczania, np. na zebraniach rodziców,
podczas indywidualnych rozmów, w ramach wyznaczonych godzin spotka

dla

rodziców i poza nimi oraz przy okazji uroczysto ci i imprez szkolnych. Ponad połowa
badanych rodziców jest zdania, ze nauczyciele i inni pracownicy szkoły s otwarci na
ich opinie dotycz ce procesu nauczania. Najcz
opiniami na temat procesu nauczania s

ciej wybieran form dzielenia si

zebrania z rodzicami, indywidualne

rozmowy z nauczycielami w tym rozmowy telefoniczne.
Badane ródła potwierdzaj tak e, ze opinie rodziców s brane pod uwag i maj
wpływ na planowanie podejmowanych przez szkoł działa

(np. modyfikowanie

programu wychowawczego i programu profilaktyki, organizacja wycieczek szkolnych,
studniówek).
Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorz du lokalnego wysoko oceniaj
starania szkoły dotycz ce umo liwienia wszystkim uczniom odniesienia sukcesu
szkolnego na miar ich mo liwo ci.
Wi kszo
s

ankietowanych rodziców jest zdania, ze w sposób wystarczaj cy

oni informowani o sukcesach odnoszonych przez ich dzieci, a tak e o

trudno ciach.
Szkoła umo liwia rodzicom kontaktowanie si

z nauczycielami i dyrekcj , a

nauczyciele informuj rodziców o terminach rozmów indywidualnych.
Nauczyciele

wspieraj

rodziców

w

wychowaniu

dzieci

głównie

poprzez:

utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami, poznawanie sytuacji yciowej uczniów i
ich rodzin, słu enie pomoc i wsparciem w sytuacjach problemowych. Szkoła oferuje
równie

pomoc

specjalistyczn
psychologiczne

pedagoga
poradni

i

psychologa

szkolnego,

umo liwia

kontakt

ze

psychologiczno - pedagogiczn , organizuje warsztaty

kształc ce

umiej tno ci wychowawcze,

prowadzi profilaktyk

zachowa ryzykownych oraz organizuje zaj cia wychowawcze dla uczniów.

współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działaj cymi na rzecz szkoły

W roku szkolnym 2010/2011 V Liceum Ogólnokształc ce im. Kanclerza Jana
Zamoyskiego w D browie Górniczej podejmowało szereg działa wynikaj cych

z aktywnej współpracy z instytucjami i organizacjami działaj cymi na terenie
naszego miasta i regionu.
W ród instytucji i organizacji, które działały na rzecz szkoły w roku szkolnym
2010\2011 nale y wymieni :
D browskie Forum Organizacji Pozarz dowych Wspólnie dla miasta,
Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON, Urz d Miasta D browa
Górnicza, Miejska Biblioteka Publiczna w D browie Górniczej, Centrum Sportu i
Rekreacji w D browie Górniczej, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Zagł bi D browskiego , Polskie Stowarzyszenie Europa J zyków i Kultur, Alliance
Française Katowice , Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Pałac Kultury Zagł bia w
D browie Górniczej, Stowarzyszenie Civitas, Miejski O rodek Pomocy Społecznej
honorowych D browie Górniczej , Biuro Organizacyjne Programu Mam haka na raka,
Mi dzynarodowy Projekt Edukacyjny Comenius.

W ramach współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działaj cymi na jej
rzecz przeprowadzono nast puj ce przedsi wzi cia:
Festiwal Ludzi Aktywnych w ramach Forum Inicjatyw Pozarz dowych Zagł bia
D browskiego, Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy (finałmiejski), IV
Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Akcja krwiodawstwa , Dzie
Frankofo ski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo Vadis
Człowieku XXI wieku?, VII marszu na orientacj „Z kalkulatorem przez las”, X
Mi dzyszkolny Marsz na Orientacj Zagł bia D browskiego o Puchar Prezydenta
Miasta D browa Górnicza, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów
„Sztuka cenniejsza ni złoto”, Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
Warsztaty aktywizuj ce Stowarzyszenie Civitas, Praca w wietlicy rodowiskowej
MOPS w D browie Górniczej, Projekt Mam haka na raka, Wymiany
mi dzynarodowe.

Efektami tej współpracy, z punku widzenia szkoły, było:

•

kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku szkoły

•

kształtowanie umiej tno ci pracy w grupie

•

wyrabianie postawy poczucia odpowiedzialno ci za powierzone zadania

•

kształtowanie sumienno ci, punktualno ci, rzetelno ci w trakcie realizowania
zada

•

aktywizacja młodzie y w zakresie podejmowania działa woluntarystycznych

•

uwra liwienie młodzie y na potrzeby innych osób

•

promowanie talentów artystycznych w ród młodzie y

•

rozwijanie postaw twórczych

•

prezentowanie uzdolnie uczniów

•

kształtowanie postaw społecznie po

•

kształtowanie poczucia odpowiedzialno ci za kształt rodowiska lokalnego

•

wyrabianie poczucia wpływu na kształt rodowiska lokalnego

•

promowanie postaw prozdrowotnych

•

aktywizowanie w zakresie kształtowania społecze stwa obywatelskiego

•

kształtowanie postaw tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i

danych

kultur
promocja działa i osi gni

szkoły w rodowisku,

wł czenie si szkoły w realizacj programów i projektów o zasi gu powiatowym,
miejskim, ogólnopolskim i mi dzynarodowym,
anga owanie rodziców w organizacj apeli, uroczysto ci, imprez w szkole

Rodzice byli zapraszani i uczestniczyli w wa nych uroczysto ciach i imprezach
szkolnych, takich jak:
• Rozpocz cie roku szkolnego,
• Paraspartakiada l ska i Zagł bia,
•

wi to Szkoły,

• Dzie Edukacji Narodowej,
• Zako czenie roku szkolnego dla kl. III,
• Zako czenie roku szkolnego.
Rodzice byli organizatorami studniówki dla uczniów klas maturalnych.

2. Promowana jest warto
stosowanie podczas zaj

edukacyjna.
ró norodnych metod, form i rodków dydaktycznych

W szkole i w rodowisku promowana jest warto
co w znacz cy sposób przyczynia si

edukacji i potrzeba uczenia si ,

do pozytywnego postrzegania szkoły w

rodowisku.
Upowszechnianie informacji dotycz cych oferty edukacyjnej, podejmowanych
działa i osi gni

szkoły odbywa si w ró nych formach, np. organizowane s "dni

otwarte" szkoły, "wizyty prezentacyjne" w o ciennych gminach, przygotowywane s
specjalne informatory, ulotki i foldery, a tak e zamieszczanie informacji na szkolnych
tablicach ogłosze . Szkoła posiada równie
promuje m.in. warto

własna stron

internetow , na której

edukacji.

W lokalnych mediach (np. prasa, strona internetowa gminy) cyklicznie
prezentowane s

osi gni cia uczniów i nauczycieli. Badane

równie podejmowane przez szkol działania promuj ce warto
całe ycie oraz działania dla dorosłych słu

ródła potwierdzaj
uczenia si przez

ce budowaniu społecze stwa wiedzy. W

tym celu szkoła realizuje projekty edukacyjne, organizuje konkursy, spotkania
z ciekawymi lud mi, konsultacje,

warsztaty dla rodziców, akcje społeczne,

informacyjne oraz kształci umiej tno

korzystania z nowych technologii

z wykorzystaniem programów komputerowych i multimediów.
Podejmowane przez szkoł działania s

dostrzegane przez uczniów, ich

rodziców, lokalny samorz d oraz partnerów szkoły. Zarówno rodzice, jak
i przedstawiciele lokalnego rodowiska znaj
sukcesy

osi gane

w

olimpiadach

osi gni cia szkoły i jej uczniów (np.

przedmiotowych,

konkursach,

zawodach

sportowych, otrzymane przez uczniów stypendia naukowe), a uzyskane informacje
uznaj za wystarczaj ce.
Rodzice i przedstawiciele lokalnego
utrzymuj c

rodowiska postrzegaj

bardzo dobre relacje z lokalnym

szkoł jako

rodowiskiem i dbaj ca o jako

kształcenia uczniów. Ich zdaniem, wiadcz o tym m.in.: organizowane przez szkoł
szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje i debaty oraz wysokie wyniki egzaminów
maturalnych, a tak e poziom nauczania, liczba ch tnych uczniów do podj cia nauki

w szkole, wykwalifikowana kadra, dobra opieka nad uczniami, indywidualizacja pracy
z uczniem.
Partnerzy szkoły i samorz d oraz zdecydowana wi kszo

rodziców maj

poczucie, e nauczycielom i innym pracownikom szkoły zale y na współpracy
z lokalnym rodowiskiem.

rozszerzenie i dostosowanie oferty zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do
potrzeb i oczekiwa uczniów w korelacji ze rodowiskiem

Szkoła na bie

co rozszerza i dostosowuje ofert

zaj

lekcyjnych i

pozalekcyjnych do potrzeb uczniów w korelacji ze rodowiskiem. Celem skutecznego
realizowania i wdra ania w/w punktu jest przeprowadzanie ankiety która jest
kierowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, nast pnie na podstawie
opracowanych wniosków podejmowane s

decyzje zatwierdzane przy współpracy

wszystkich organów szkoły.
Oferta edukacyjna jest zmieniana i dostosowywana corocznie jako jeden z
etapów prac zespołu post pu pedagogicznego, rekrutacyjnej i promocji szkoły.
Dodatkowo
mo liwo
mo liwo

dostosowuj c ofert

zaj

pozalekcyjnych szkoła stworzyła uczniom

uczestniczenia w szeregu zaj

, warsztatów i kółek daj c uczniom

rozwijania pasji, zainteresowa i poszerzania horyzontów.

Uczniowie

mog

uczestniczy

na

zaj cia

poszczególnych

kółek

zainteresowa , gdzie oferta została dostosowana i rozszerzona do ich potrzeb, tj. w
ofercie szkoły mamy: koło biologiczne, koło fizyczne, koło fotograficzne, koło
miło ników j. włoskiego, koło j zyka arabskiego, koło j zyka niemieckiego, koło
matematyczne oraz koło filozoficzne.
Organizowane s

zaj cia instrukta owe w zakresie: zasad redagowania

bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, pism urz dowych, obsługi edytora tekstów,
wyszukiwania i doboru dokumentów, wykorzystania zasobów internetowych.

Prowadzone s zaj cia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty z technik
relaksacyjnych wspomagaj cych efektywn nauk i radosny wypoczynek .
W szkole pr

nie działa klub wolontariuszy.

Prowadzone s

zaj cia sportowe z siatkówki chłopców, piłki r cznej oraz

tenisa stołowego. W ramach zaj

alternatywnych młodzie

ma mo liwo

uczestniczenia w zaj ciach na basenie, strzelnicy i kr gielni.
Dla uczniów klas III prowadzone s

seminaria maturalne ze wszystkich

przedmiotów które uczniowie wybrali i zaznaczyli na deklaracjach maturalnych.

współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasi gu miejskim

Współpraca nauczycieli w realizowaniu podj tych działa podnosi jako
działa

ze wzgl du na bogactwo do wiadcze

poszczególnych
Umiej tno

członków

zespołów

i wiedzy posiadanej przez

organizuj cych

pracy w grupie, dzielenie si

tych

dane

przedsi wzi cie.

swoim potencjałem intelektualnym,

kreatywno ci s cechami, które winien posiada ka dy nauczyciel.
Praca

w

zespołach

kreatywnych

integruje

dana

grup ,

uczy

odpowiedzialno ci, sumienno ci, rzetelno ci, punktualno ci.
W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele V Liceum Ogólnokształc ce im.
Kanclerza Jana Zamoyskiego w D browie Górniczej podj li si

organizacji kilku

imprez o zasi gu miejskim (a tak e wojewódzkim i ogólnopolskim), w ród nich nale y
wymieni : IV Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, (Paraspartakiad
l ska i Zagł bia, Sympozjum naukowe), Wielka Orkiestra
Dzie

wi tecznej Pomocy,

Frankofo ski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo

Vadis Człowieku?, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów „Sztuka
cenniejsza ni

złoto”, VII Marsz na orientacj

Mi dzyszkolny Marsz na Orientacj

„Z kalkulatorem przez las”, X

Zagł bia D browskiego o Puchar Prezydenta

Miasta D browa Górnicza, Konkurs J zyka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół
podstawowych.

Ka de z wy ej wymienionych przedsi wzi

było poprzedzone powołaniem

zespołów kreatywnych, wyznaczeniem koordynatora, co pozwoliło odpowiednio
zaplanowa

działanie, okre li

cele, sposoby realizacji poszczególnych etapów

projektu przez wyznaczone osoby. Ka dorazowo po zako czonym działaniu
dokonywano oceny skuteczno ci i efektywno ci podj tych działa .

wykorzystanie wyników egzaminów zewn trznych oraz wewn trznych analiz
osi gni edukacyjnych uczniów w tym EWD

Utrzymanie jako ci kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów
zewn trznych i wewn trznych oraz EWD przyczynia si do promocji szkoły.
Potencjalni uczniowie i ich rodzice zwracaj uwag na jako
m.in. poprzez wyniki egzaminów i edukacyjn warto

kształcenia w szkole

dodan .

W V LO podejmowane s nast puj ce działania w tej kwestii.
1. Diagnoza wiedzy i umiej tno ci uczniów klas I – „ testy na wej ciu”.
Zdiagnozowanie przyczyn trudno ci w nauce.
2. Przeprowadzanie ‘testów sumuj cych’ w klasach 1-ych. Rozpoznanie potrzeb i
mo liwo ci edukacyjnych uczniów.
3. Przeprowadzanie „małej matury” na koniec klasy 2. Zdiagnozowanie braków w
przygotowaniu do matury, które s uwzgl dniane w toku nauczania w klasie 3.
4. Zach canie uczniów do brania udziału w seminariach maturalnych, które
pomog uzupełni braki i pokona trudno ci.
5. Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych w klasie 3. Ich
cz stotliwo

uzale niona jest od wyników. Wyszukiwanie zada i pyta , które

sprawiły najwi ksze trudno ci Podejmowanie działa naprawczych w razie
zdiagnozowania trudno ci.
6. Analizowane s wyniki wła ciwych egzaminów maturalnych pod k tem
ewentualnych korekt działa dydaktycznych w kolejnych latach, tak aby w
kolejnych latach wyniki były jeszcze wy sze.

uwzgl dnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy
szkoły
Rodzice uczniów V Liceum Ogólnokształc cego w znacz cy sposób uczestnicz we
współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły :
- na podstawie dokumentacji szkoły w szczególno ci: Protokołów ze spotka
Zespołu, Wychowawczego, Planu pracy Zespołu Wychowawczego 2010/11, Analizy
sytuacji Opieku czo-Wychowawczej, Systemu motywowania uczniów oraz ich
wynagradzania za osi gni cia w ro nych dziedzinach, Protokołów zebra Rady
Szkoły, ankiet przeprowadzonych w ród rodziców, a tak e rozmowy z
Przewodnicz cym Zespołu Wychowawczego wskaza mo na nast puj ce działania
rodziców mieszcz ce si w w/w obszarze:
• współtworzenie Programu wychowawczego i profilaktyki
• opiniowanie innowacji pedagogicznych: (Konektywizm jako nowoczesna
metoda nauczania w epoce cyfrowej realizowana na lekcjach j. angielskiego,
j, francuskiego, biologii, matematyki na poziomie rozszerzonym; Nauczanie j.
angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, geografii i wiedzy o społecze stwie
metoda blended learningu czyli poł czenie nauczania tradycyjnego ze
zdalnym).
• opiniowanie Planu pracy szkoły na rok 2010/11
• opiniowanie harmonogramu godzin alternatywnych z wychowania fizycznego
• opiniowanie Kodeksu Ucznia V Liceum Ogólnokształc cego im. Kanclerza
Jana Zamoyskiego w D browie Górniczej
• opiniowanie Planu bud etowego szkoły na rok 2010/11
• wyra anie opinii o szkole, ocena prowadzonych przez szkoł działa
edukacyjnych i wychowawczych
• opiniowanie nauczycieli w awansie zawodowym

wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica
interaktywna i platforma edukacyjna
Komputery i Internet to najcz

ciej wyst puj ce tu technologie – technologie

komunikacyjne. Obecnie wykorzystuje si je do wspierania procesu uczenia si i
pracy grupowej. Nowe technologieotwieraj c mo liwo

dost pu do informacji w

ka dej chwili, miejscu i czasie, przy wykorzystaniu dowolnego sprz tu cyfrowego,
daj szanse na interaktywne uczestnictwo w dyskusji, wymian pogl dów i opinii
u ytkowników oraz aktywnego udziału w konkretnych przedsi wzi ciach, czyli
kreatywnym uczestnictwie i tworzeniu społeczno ci wokółokre lonych tre ci
multimedialnych (poczta e-mail, blogi, fora dyskusyjne, wirtualne tablice i ró nego
rodzaju komunikatory). Wa na cecha nowych mediów jest „demokratyzacja”
tworzenia, publikowania, dystrybucji i wykorzystania mediów. Nauczyciel musi za tym
rozwojem nad

a , skoro ma za zadanie przygotowa swoich uczniów do udziału w

yciu społecze stwa i samodzielnego permanentnego uczenia si . Dlatego tak
wa ne jest wykorzystanie przez niego tych technologii w pracy dydaktycznej.
W V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w D browie Górniczej nowe
technologie s wykorzystywane przez nauczycieli, ale stopie ich wykorzystania jest
ni szy ni mo liwo ci. Oto co nauczyciele wykorzystywali w roku szkolnym 2010/11:
1. Realizacja innowacji edukacyjnej – ‘blended learning’ na lekcjach j zyka
angielskiego, matematyki, WOSu i geografii
a) wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego do wspomagania procesu
edukacyjnego
b) wykorzystanie Internetu jako ródła informacji
c) wykorzystanie Internetu jako formy komunikowania si
2. Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego do innych celów edukacyjnych
poza innowacj .
3. Wykorzystanie darmowych platform edukacyjnych typu moodle i tych
udost pnianych przez wydawnictwa podr cznikowe
4. Wykorzystanie Internetu jako ródła informacji poza innowacj . Znacznie zostało
to ułatwione przez zainstalowanie komputerów dla nauczycieli w ka dej sali.

5. Wykorzystanie Internetu jako sposobu komunikowania si nie tylko ucze nauczyciel, ale równie ucze -ucze i rodzic-nauczyciel (poczta elektroniczna, forum,
blog).
6. Wykorzystanie pr

nie działaj cej strony internetowej szkoły, głownie w celach

informacyjnych i reklamowych.
7. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
8. Wykorzystanie rzutników multimedialnych na lekcji zarówno przez nauczycieli jak i
do prezentacji prac projektowych uczniów.
9. Bezprzewodowy dost p do Internetu na terenie całej szkoły.
10. Tablica interaktywna z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji matematyki

Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
honorowanie najlepszych uczniów stypendiami za nauk
Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla
młodzie y uzyskuj cy wybitne osi gni cia edukacyjne w szczególno ci:
laureaci
mi dzynarodowej olimpiady lub laureaci i finali ci olimpiady
przedmiotowej o zasi gu ogólnopolskim lub turnieju;
- laureaci konkursu na prac naukow , organizowanego przez instytucj
lub stowarzyszenie naukowe;

naukow

- ucze szkoły ponadgimnazjalnej uzyskuj cy najwy sze wyniki w nauce według
indywidualnego programu lub toku nauki;
- ucze uczestnicz cy w zaj ciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na
podstawie postanowie regulaminu studiów dotycz cych warunków uczestniczenia
wybitnie uzdolnionych uczniów w zaj ciach przewidzianych tokiem studiów;
- ucze , który uzyskałwysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
krajowym lub mi dzynarodowym.
Wniosek o przyznanie stypendium składa Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały
Rady Szkoły na wniosek Samorz d Uczniowskiego.

Stypendium Nauka drog do sukcesu na l sku 2010/2011 – D browa Górnicza
O stypendium mog stara si uczniowie szkółgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
(liceów ogólnokształc cych, liceów profilowanych, techników oraz zasadniczych
szkółzawodowych), którzy spełniaj poni sze kryteria:
- obligatoryjne:
1. w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali rednie ocen co najmniej:
a). 4,6 - z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematycznoprzyrodnicze i techniczne)
b). 4,0 - z pozostałych przedmiotów,
2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczyłkwoty:
a). 1008 złnetto,
b). 1166 złnetto – w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o
niepełnosprawno ci.
- fakultatywne - umo liwiaj ce uzyskanie dodatkowej ilo ci punktów:
- udziałw konkursach, turniejach lub olimpiadach - na szczeblu wojewódzkim lub o
mniejszym zasi gu – z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(-ych) do projektu jako
przedmiot(y) kierunkowy(e).

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesi cy, wysoko
uzale niona jest od ilo ci uzyskanych punktów, wynosi 250 zł( 20-45 punktów) lub
350 zł( 46-60 punktów) miesi cznie.
3. Jednorazowe stypendium Rady Rodziców w wysoko ci 300 zł dla ucznia
ko cz cego szkoł , który uzyska najwy sz redni ocen.
4. Dodatkowo wszyscy uczniowie, którzy uzyskuj
otrzymuj nagrody ksi kowe.

wiadectwo z wyró nieniem

5. Równie na zako czenie roku szkolnego przewidziana jest nagroda rzeczowa dla
matematyka roku.

współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasi gu miejskim

Współpraca nauczycieli w realizowaniu podj tych działa podnosi jako
działa

ze wzgl du na bogactwo do wiadcze

tych

i wiedzy posiadanej przez

poszczególnych
Umiej tno

członków

zespołów

organizuj cych

pracy w grupie, dzielenie si

dane

przedsi wzi cie.

swoim potencjałem intelektualnym,

kreatywno ci s cechami, które winien posiada ka dy nauczyciel.
Praca w zespołach kreatywnych integruje dan

grup , uczy odpowiedzialno ci,

sumienno ci, rzetelno ci, punktualno ci.
W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele V Liceum Ogólnokształc ce im.
Kanclerza Jana Zamoyskiego w D browie Górniczej podj li si

organizacji kilku

imprez o zasi gu miejskim (a tak e wojewódzkim i ogólnopolskim), w ród nich nale y
wymieni :
IV Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, (Paraspartakiad

l ska i

Zagł bia, Sympozjum naukowe), Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy, Dzie
Frankofo ski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo Vadis
Człowieku?, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów „Sztuka
cenniejsza ni złoto”, VII Marsz na orientacj „Z kalkulatorem przez las”, X
Mi dzyszkolny Marsz na Orientacj Zagł bia D browskiego o Puchar Prezydenta
Miasta D browa Górnicza, Konkurs J zyka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół
podstawowych.
Ka de z wy ej wymienionych przedsi wzi

było poprzedzone powołaniem zespołów

kreatywnych, wyznaczeniem koordynatora, co pozwoliło odpowiednio zaplanowa
działanie, okre li

cele, sposoby realizacji poszczególnych etapów projektu przez

wyznaczone osoby. Ka dorazowo po zako czonym działaniu dokonywano oceny
skuteczno ci i efektywno ci podj tych działa .
wykorzystanie zasobów lokalowych w celu realizacji działa promocyjnych i
edukacyjnych
Na podstawie dokumentacji technicznej, planu lekcji oraz ci głej obserwacji pracy
szkoły, stwierdzi

nale y, ze szkoła we wła ciwy sposób i w pełni wykorzystuje

posiadane zasoby lokalowe do działa promocyjnych i edukacyjnych:
- szkoła posiada 24 sale lekcyjne w tym 2 pracownie komputerowe, sal
gimnastyczn , siłowni

, sal

fitness, w których odbywaj

si

lekcje oraz zaj cia

pozalekcyjne, ponadto do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka z czytelni

multimedialn , wietlica, gabinet dziennikarski oraz inne pomieszczenia jak: gabinet
lekarski, szatanie, bar szkolny. Wszystkie sale lekcyjne s
sprz t audiowizualny oraz inne pomoce naukowe słu
Zaj cia planowane s

bogato wyposa one w
ce zdobywaniu wiedzy.

we wła ciwy i racjonalny sposób umo liwiaj cy uczniom

korzystanie z wszelkich udogodnie i pomocy naukowych.
- pomieszczenia szkoły słu

ce działaniom edukacyjnym wykorzystywane s tak e

dla potrzeb promocji. Szkoła co roku organizuje ro ne działania promocyjne w tym
działania z wykorzystaniem jej zasobów lokalowych. W roku szkolnym 2010/11
podj to nast puj ce działania tego typu:
• Dni Otwarte
• Konkursy

dla

gimnazjalistów

(Konkursy

j zykowe,

Konkurs

o

Talar

Zamoyskiego)
• Wykład i prezentacja multimedialna dla gimnazjalistów

z okazji

wi ta

Niepodległo ci
• Realizacja projektu Lip Dup

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz rodowiska lokalnego oraz współpracuje z
instytucjami i organizacjami działaj cymi w tym rodowisku
Szkoła identyfikuje rzeczywiste potrzeby i mo liwo ci

rodowiska lokalnego i

uwzgl dnia je w swoich działaniach, które maja na celu zaspokajanie tych potrzeb organizuje imprezy szkolne i

rodowiskowe, turnieje sportowe, debaty, szkolenia,

wystawy tematyczne, przeprowadza liczne akcje charytatywne, prowadzi wolontariat,
kształci uczniów na wysokim poziomie oraz rozwija ich zainteresowania. W ramach
współpracy szkoły ze

rodowiskiem, korzystaj c w procesie nauczania z jego

pomocy i zasobów rodowiskowych, szkoła organizuje wyjazdy i wycieczki szkolne,
imprezy rodowiskowe, zaj cia pozalekcyjne i profilaktyczne oraz dokonuje zakupu
potrzebnego sprz tu i pomocy dydaktycznych. Nauczyciele dostrzegaj
wpływ współpracy ze

korzystny

rodowiskiem lokalnym na rozwój uczniów - dzi ki temu

uczniowie maja wi ksze mo liwo ci rozwijania swoich

zainteresowa , pogł biania wiedzy, a tak e kształtowania po

danych postaw

(odpowiadaj cych

ze

warto ciom

społecznym)

oraz

korzystania

stypendiów

naukowych ufundowanych przez lokalny samorz d.
Podejmowane przez szkoł inicjatywy na rzecz

rodowiska lokalnego oraz

współpraca z instytucjami i organizacjami działaj cymi w tym rodowisku wpływa na
popraw

wizerunku szkoły, usprawnienie jej pracy, a tak e uwra liwienie i

uspołecznienie młodzie y.

V Ostateczne rezultaty ewaluacji wewn trznej i wnioski
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
Wnioski z bada w postaci mocnych i słabych stron.
Współprac szkoły z instytucjami lokalnymi reguluj nast puj ce akty
prawne:
- Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r.;
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 64
poz.593 z pó n. zm.);
- Ustawa o post powaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 pa dziernika
1982r. (Dz. U. 2002r. nr 11 poz.109);
- Rozporz dzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno- pedagogicznej z dnia 7 stycznia 2003r.;
- Rozporz dzenie MEN-u w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkółz dnia 31 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 61 z
2001r.poz.624 z pó n.zm.);
- Statut Szkoły;
- Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

•

Zakres współpracy ze rodowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje
ró norodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym,
profilaktycznym, kulturowo- artystycznym i społecznym.

•

Podejmowane przez szkoł działania s dostrzegane przez uczniów, ich
rodziców, lokalny samorz d oraz partnerów szkoły.

•

Szkoła współpracuje z wieloma wcze niej wymienionymi instytucjami:

•

Szeroka współpraca szkoły wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i
rodowiska lokalnego. Opiera si w du ym stopniu na obustronnych
korzy ciach dotycz cych realizacji zada statutowych.

•

Współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, poniewa rozwija i
pogł bia ich zainteresowania oraz anga uje w działania na rzecz szkoły i
rodowiska lokalnego. Ponadto daje mo liwo

prezentowania swoich

talentów i kształtuje pozytywne postawy społeczne.
•

Działania podejmowane w ramach współpracy ze rodowiskiem lokalnym
pozwalaj na prawidłowe funkcjonowanie młodzie y w społecze stwie i
rozwijaj w uczniach postawy prospołeczne.

Wnioski z bada w postaci mocnych i słabych stron.

MOCNE STRONY
•

Ró norodne formy popularyzowania szkoły i jej dorobku w rodowisku;

•

Promowanie zdolnych uczniów, umo liwienie im pokazania si na zewn trz;

•

Integracja ze rodowiskiem lokalnym;

•

Zadowolenie uczniów i ich rodziców z imprez organizowanych przez szkoł ,

•

Umo liwienie samorealizacji oraz rozwijanie zainteresowa i uzdolnie
uczniów;

•

Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych;

•

Rozwijanie pasji naukowo- badawczych uczniów;

•

Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współprac ;

•

Szczere zaanga owanie uczniów i nauczycieli bior cych udziałw
ró norodnych przedsi wzi ciach;

•

Atrakcyjno

•

Pomaganie uczniom potrzebuj cym wsparcia poprzez dobre kontakty z

oferty współpracy z lokalnymi instytucjami;

instytucjami działaj cymi na rzecz dziecka i rodziny;

•

Zgodno

•

Zaanga owanie uczniów w akcje charytatywne;

•

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz umo liwienie im

oferty zaj

pozalekcyjnych z potrzebami młodzie y;

uczestnictwa w ró nych formach aktywno ci i współpracy;
•

Organizowanie spotka edukacyjno- profilaktycznych dla uczniów i rodziców.

•

Du a współpraca wspólnoty szkolnej z samorz dem lokalnym;

•

W szkole i w rodowisku promowana jest warto

edukacji i potrzeba uczenia

si , co w znacz cy sposób przyczynia si do pozytywnego postrzegania
szkoły w rodowisku.
•

Podejmowane przez szkoł działania promuj ce warto

edukacyjn s

dostrzegane przez uczniów, ich rodziców, lokalny samorz d oraz partnerów
szkoły.

SŁABE STRONY
• Nie nale y narzuca uczniom form komunikowania si mi dzy sob . Posiadaj
własne i nie b d ich zmienia . (niskie zainteresowanie forum na stronie
internetowej szkoły).
• Informacje o pozytywnych wynikach egzaminów maturalnych nie s szeroko
podawane do informacji publicznej. Nale y propagowa wyniki egzaminów
w ród społeczno ci lokalnej, ze szczególnym uwzgl dnieniem uczniów
gimnazjów i ich rodziców.
• Poprawi

informowanie rodowiska lokalnego o szkolnych imprezach za

pomoc strony internetowej szkoły, plakatów (ulotek) i prasy lokalnej

WNIOSKI NA PODSTAWIE WŁASNYCH OBSERWACJI
1.Współpraca szkoły ze rodowiskiem lokalnym korzystnie wpływa na rozwój
uczniów i wizerunek szkoły, jako instytucji dbaj cej o jako
podejmowane przez szkoł słu

kształcenia, a działania

promowaniu warto ci edukacji i s cenione przez

uczniów, ich rodziców oraz lokalne rodowisko.
2.Rodzice współdecyduj w sprawach szkoły i uczestnicz w podejmowanych przez
ni działaniach. Realizowane przez szkoł inicjatywy i przedsi wzi cia wspieraj ce

rodziców w wychowaniu ich dzieci pozwalaj na zaanga owanie wi kszej grupy
rodziców w działania podejmowane przez nauczycieli.

3. Nie nale y narzuca uczniom form komunikowania si mi dzy sob . Posiadaj
własne i nie b d ich zmienia . (niskie zainteresowanie forum na stronie internetowej
szkoły).
4. Pracownia komputerowa w czytelni wymaga doinwestowania – parametry
komputerów nie spełniaj obecnych standardów.
5. Zbyt mała przepustowo

ł cza internetowego – zapotrzebowanie na transfer

danych stale ro nie.
6. Nauczyciele potrzebuj profesjonalnych szkole , które otworz im oczy na
mo liwo ci jakie oferuj nowe technologie.
7. Wi cej zada projektowych dla grup uczniów, w których wykorzystywaliby zasoby i
mo liwo ci Internetu: ucz si w ten sposób samodzielno ci w uczeniu si i
posiadaj umiej tno

pracowania w zespole.

8.EWD nie jest jeszcze brana pod uwag w działaniach szkoły. Nale y opracowa
sposób wł czenia EWD do promowania jako ci pracy szkoły.
9.Informacje o pozytywnych wynikach egzaminów maturalnych nie s szeroko
podawane do informacji publicznej. Nale y propagowa wyniki egzaminów w ród
społeczno ci lokalnej, ze szczególnym uwzgl dnieniem uczniów gimnazjów i ich
rodziców.
10. Nale y utrzyma dobry poziom współpracy szkoły ze rodowiskiem lokalnym,
jednocze nie kontrolowa , aby ilo

proponowanych imprez i przedsi wzi

nie

kolidowała z podstawowym obowi zkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja.
11.W miar mo liwo ci i o ile wyst pi takie zapotrzebowanie rozszerzy współprac
z samorz dem lokalnym oraz muzeami regionalnymi.

Formy/ sposoby upowszechniania raportu:

•

Uczniom: sprawozdanie na lekcji wychowawczej;

•

Nauczycielom: sprawozdanie na zebraniu Rady Pedagogicznej;

•

Rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami;

•

Opinii publicznej: zamieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły

Raport sporz dzili:
Aneta Cupiał, Aleksandra Daniel, MichałWitkowski, Lidia mijewska, Ewelina
Bałdyga, Sławomir Kozieł, Roman Kawecki.

