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Prowadzenie procesu edukacyjnego jako działania celowego wymaga
przyjęcia założeń określenia celów i wyznaczenia sposobów ich
realizacji. Istotne jest, aby podstawowe elementy koncepcji pracy były
podzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z
potrzebami środowiska.
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INFORMACJE O SZKOLE
Nazwa Placówki

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w
Siedlcach

Patron

Bolesław Prus

Typ Placówki

Liceum Ogólnokształcące

Miejscowość

Siedlce

Ulica

Floriańska

Numer

10

Kod pocztowy

08-110

Urząd pocztowy

Siedlce

Województwo

Mazowieckie (14)

Powiat

Powiat m. Siedlce (64)

Gmina

Siedlce (01)

Telefon

25 794 34 50/51

Fax

25 794 34 50/51

www

prus.siedlce.pl

Regon

00023908900000

Publiczność

Publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

Brak specyfiki

Uczniowie, wychowankowie, słuchacze

658

Oddziały

21

Nauczyciele pełnozatrudnieni

54

Nauczyciele niepełnozatrudnieni (stosunek

17

pracy)
Nauczyciele niepełnozatrudnieni (w etatach)

7,65

Średnia liczba uczących się w oddziale

31,33

Średnia liczba uczniów przypadających na

121,85

jednego pełnozatrudnionego nauczyciela
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WPROWADZENIE
W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2001r. w sprawie współpracy europejskiej przy ocenie
jakości edukacji szkolnej podkreślono znaczenie autoewaluacji dla zwiększenia jakości kształcenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań wobec szkół i
placówek, na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r.
poz. 59 i 949) zarządza co następuje:
W §1. Rozporządzenie określa w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania (9)
wobec publicznych szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 44 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
W §3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.
W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego p. Dyrektor I LO im. B. Prusa w Siedlcach wybrał dwa
wymagania uwzględniając priorytetowe kierunki polityki oświatowej państwa zawartej w wytycznych
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Swoje oczekiwania wobec Rady
Pedagogicznej oraz Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej przedstawił na posiedzeniu otwierającym nowy rok
szkolny. Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 ewaluacji podlega sprawdzenie
poziomu realizacji dwóch wymagań:
- Wymaganie I – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Wymaganie VII – Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.
Ewaluacja wewnętrzna jest procesem inicjowanym i samodzielnie prowadzonym przez szkoły w celu
dokonania oceny prowadzonego przez nie kształcenia. Może być poświęcona dowolnemu aspektowi życia
szkolnego od działań dydaktycznych po sprawy wychowawcze. Ewaluacja wewnętrzna jest realizowana przez
członków personelu szkoły we współpracy z innymi interesariuszami, takimi jak inni nauczyciele, uczniowie,
rodzice lub członkowie społeczności lokalnej. Uczestnictwo różnych podmiotów jest postrzegane jako jedna z
cech udanej ewaluacji wewnętrznej, ponieważ oprócz dostarczenia różnych opinii promuje
współodpowiedzialność za podniesienie jakości pracy szkoły.
Na pierwszym spotkaniu zespołu omówiliśmy i przedyskutowaliśmy zdefiniowany już plan działań
ewaluacyjnych – czyli co chcemy zbadać, dlaczego i czego chcemy się dowiedzieć. Kolejnym krokiem było
sformułowanie pytań kluczowych i kryteriów ewaluacji czyli uszczegółowienie tych pytań. Opracowaliśmy też
strategie badawcze czyli dobór metod i technik zbierania informacji. Ważnym punktem każdego planu
ewaluacyjnego jest dobór próby badawczej czyli określenie kto będzie badany.
Prezentowany poniżej harmonogram przedstawia osoby odpowiedzialne za zbadanie poziomu realizacji
dwóch wymagań, jako termin wykonania prac przyjęto drugi semestr roku szkolnego 2017/2018. Końcowe
czynności badawcze objęły analizę zebranych danych, sformułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzenie
raportu z ewaluacji i jego przedstawienie interesariuszom.
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HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU EWALUACYJNEGO
- drugi semestr roku szkolnego 2017/2018

Lp.

Przedmiot
ealuacji –
zadania do
wykonania

Imię i nazwisko
odpowiedzialnego
nauczyciela

Metody
badawcze

Nauczany
przedmiot

Funkcja

1.

Wymaganie I –
zbadanie
poziomu
realizacji
wymagania
‘Procesy
edukacyjne są
zorganizowane w
sposób
sprzyjający
uczeniu się’

Dorota Sulińska

Ankieta do
nauczycieli

Język
angielski

Członek

Wywiad z
pedagogiem
szkolnym
Elżbieta Grabowska

Ankieta do
uczniów

Matematyka

Członek

Anna Talewska

Wywiad
fokusowy z
absolwentami

Język
angielski

Przewodnicząca

Obserwacja
2.

Wymaganie VII –
zbadanie
poziomu
realizacji
wymagania
‘Szkoła
współpracuje ze
środowiskiem
lokalnym na
rzecz
wzajemnego
rozwoju’

Sylwester Jasiński

Ankieta do
uczniów

Historia, WOS

Członek

Jolanta
Tchórzewska

Ankieta do
nauczycieli

Język
niemiecki

Członek

Język rosyjski

Członek

Język
angielski

Przewodnicząca

Wywiad z vicedyr. szkoły
Marta Jędrzejuk

Analiza
dokumentów
szkolnych, wpisy
w księdze
zastępstw
Obserwacja

Anna Talewska

Ankieta do
rodziców
Wywiad z
przedstawicielem
organu
prowadzącego
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Zadania przewodniczącej zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej obejmowały:
•

udział w badaniu realizacji wymagań I i VII

•

przygotowanie dla zespołu planu pracy i harmonogramu działań ewaluacyjnych oraz
przedyskutowanie ich z członkami

•

sformułowanie pytań kluczowych do ewaluowanych wymagań

•

pomoc członkom zespołu w realizacji przydzielonych zadań

•

kierowanie pracą zespołu w okresie badawczym

•

analiza zgromadzonych danych

•

opracowanie raportu z ewaluacji, jego prezentacja Radzie Pedagogicznej i umieszczenie na stronie
internetowej szkoły a wersji papierowej, przekazanie dyrekcji i czytelni szkolnej.
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PLAN CZYNNOŚCI EWALUACYJNYCH

①

Wybór wymagań ewaluacyjnych i określenie założeń
ewaluacji
/dyrekcja szkoły/

②

③

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej i
harmonogramu działań ewaluacyjnych

Realizacja działań badawczych:
- prowadzenie badań i zbieranie danych
- porządkowanie i analiza danych
- wypracowanie wniosków wynikających z analizy

④

Opracowanie raportu z przeprowadzonej pracy
Prezentacja raportu Dyrekcji szkoły i Radzie Pedagogicznej
Zamieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły

⑤

Wdrażanie działań wynikających z rekomendacji
ewaluacyjnych
Monitoring efektów wprowadzonych działań
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Metody badań zostały dobrane do pytań kluczowych i możliwości uzyskania koniecznych informacji.
1. Badania ankietowe – ta najczęściej stosowana metoda badawcza pozwala na zgromadzenie
informacji od dużej ilości interesariuszy oraz zdobycie opinii na tematy drażliwe ponieważ ankiety
są anonimowe.
2. Wywiad diagnostyczny indywidualny i grupowy zogniskowany FGI – zastosowanie tej metody
pozwoliło nam zgromadzić informacje empiryczne takie jak wydarzenia, fakty, opinie czy wiedza o
rzeczywistości. Dodatkowo ewaluatorzy zorganizowali szereg krótkich dyskusji z
przedstawicielami wszystkich grup.
3. Obserwacja – jest długotrwałym sposobem badania danego obszaru, w którym ewaluator na
bieżąco w sposób nieplanowany, obserwuje fakty i zdarzenia jak również wykorzystuje własne
doświadczenie. Obserwacje prowadzone są zazwyczaj przez cały zespół jako najbardziej
wszechstronna technika gromadzenia danych i rejestracji własnych spostrzeżeń.
4. Analiza dokumentacji szkolnej i stron internetowych szkoły pozwoliła nam zgromadzić dodatkowe
informacje, które wzbogaciły te uzyskane z innych źródeł. Metoda ta jest każdorazowo
koniecznym uzupełnieniem innych metod badawczych i pozyskiwania cennych danych.

W celu zapewnienia obiektywizmu prowadzonych badań zachowaliśmy zasadę triangulacji tj. gromadzenia
danych różnymi metodami z różnych źródeł oraz porównywanie wyników:
•
•
•

triangulacja danych – wykorzystanie danych pozyskanych z różnych źródeł
triangulacja metodologiczna – wykorzystanie kilku metod do zbadania jednego wymagania
triangulacja badawcza – zaangażowanie kilku osób do jednego projektu

Ewaluacja wewnętrzna powinna być zbudowana na trzech wartościach:
•
•
•

demokratyczność – wyniki ewaluacji zaprezentowane w raporcie są dyskutowane z przedstawicielami
społeczności szkolnej
transparentność – wyniki ewaluacji są publicznie dostępne np. w czytelni szkolnej (wersja papierowa),
opublikowane w Internecie itp.
Zespołowość – niniejszy raport jest wynikiem pracy zespołu ewaluatorów

Zamieszczenie raportu w sieci oznacza, że jego czytelnikiem może być potencjalnie każdy. Wyniki ewaluacji
kierowane są jednak przede wszystkim do następujących grup:
1. Społeczności danej placówki: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice
2. Środowisko lokalne – partnerzy szkoły
3. Organy prowadzące i nadzorujące daną placówkę
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Wymaganie I – Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób
sprzyjający uczeniu się.
Według Systemu Ewaluacji Oświaty – charakterystyka tego wymagania na poziomie wysokim zawiera
następujące punkty:
•
•
•
•

organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom poznawanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie
uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się
uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój – pracując nie tylko samodzielnie ale również w
parach/grupach lub metodą projektu
w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów

Co mieści się w wymaganiu I?
•
•
•

wymaganie podkreśla postulat podporządkowania wszystkiego co dzieje się w szkole uczniu się np.
metody pracy, indywidualne podejście, atmosfera, organizacja procesów edukacyjnych
określa definicję uczenia się i warunki konieczne do uczenia się np. podmiotowość, refleksyjność i
świadomość uczniów jako współautorów procesu oraz otwartość i elastyczność nauczyciela
nastawienie w zdobywaniu wiedzy na przyszłość

Wymaganie I – pytania kluczowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W jaki sposób planowane są procesy edukacyjne przebiegające w szkole?
Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się?
Jakie metody pracy stosowane są w zależności od potrzeb ucznia, grupy czy oddziału?
Jakie nowatorskie rozwiązania angażujące uczniów i zwiększające ich aktywność w procesie
edukacyjnym są podejmowane w szkole?
Czy uczniowie podczas zajęć lekcyjnych mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy?
W jaki sposób szkoła /nauczyciele, wychowawcy, pedagog, dyrekcja/ wspiera ucznia w trudnych
sytuacjach?
Jak układa się współpraca w/w podmiotów w planowaniu procesów edukacyjnych i rozwiązywaniu
problemów?
W jakiej formie uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniach i sposobie
oceniania ich postępów w nauce?
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OPIS PROCESU EWALUACYJNEGO

Wymaganie I
– Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

1.
2.
3.
4.
5.

Ankieta do nauczycieli
Wywiad z pedagogiem szkolnym
Ankieta do uczniów
Wywiad fokusowy z absolwentami
Obserwacja
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Ankieta dotyczy organizacji procesu uczenia się i nauczania w naszej szkole.
Proszę zakreślić wybraną odpowiedź/ odpowiedzi.
1. W jaki sposób planowane są procesy edukacyjne w szkole?
a. w zespołach wychowawczych
b. w zespołach przedmiotowych
c. przez radę pedagogiczną
d. indywidualnie przez nauczycieli
e. przez dyrekcję
f. inne sposoby/ jakie?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się?
a. tak
b. nie
Jeśli tak, jaki jest ten wpływ?
a. mogą wybierać grupy w danych przedmiotach
b. mogą wybierać przedmioty rozszerzone
c. mają wpływ na wybór materiałów dodatkowych
d. inny/ jaki?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Jakie metody pracy stosowane są w zależności od potrzeb ucznia, zwiększające ich aktywność w
procesie edukacyjnym?
a. projekty
b. prace badawcze
c. prowadzenie fragmentów zajęć przez uczniów
d. możliwość realizacji innych/ dodatkowych treści
e. konsultacje z nauczycielem
f. wykorzystanie różnych źródeł informacji
g. indywidualny program nauczania
h. kluby, kółka
i. zajęcia na wyższych uczelniach
j. prezentacja osiągnięć - publikacje, wernisaże, koncerty, wystawy
k. inne/ jakie?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4. Czy uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy?
a. tak
b. nie
Jeśli tak, w jaki sposób?
a. poprzez projekty interdyscyplinarne
b. w konkursach
c. podczas wycieczek
d. w trakcie wymiany międzynarodowej
e. inaczej/ jak?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, dyrekcja wspierają ucznia w trudnych sytuacjach poprzez
a. umożliwienie uczęszczania na zajęcia z inną klasą
b. organizowanie dodatkowych zajęć
c. wsparcie finansowe/ stypendia
d. wsparcie psychologiczne
e. różnicowanie trudności zadań/ sprawdzianów
f. indywidualny tok nauczania
g. inaczej/ jak?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniach poprzez
a. podanie zagadnień na zajęciach organizacyjnych na początku roku szkolnego
b. konsultacje indywidualne
c. inaczej/ jak?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Uczniowie są informowani o sposobie oceniania ich postępów w nauce poprzez
a. dziennik
b. omawianie sprawdzianów
c. analizę odpowiedzi ustnych
d. ocenę prac projektowych
e. konsultacje indywidualne
f. inaczej/ jak?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Wyniki
Ankietę wypełniło 27 osób.
Termin wykonania 7.02.2018r.
Ad. 1
Procesy edukacyjne w naszej szkole planowane są w zespołach wychowawczych (wg 55% nauczycieli),
w zespołach przedmiotowych (wg 92% nauczycieli), przez radę pedagogiczną (wg 63% nauczycieli),
indywidualnie przez nauczycieli (wg 74% nauczycieli) oraz przez dyrekcję (wg 52% nauczycieli).
Nauczyciele zasugerowali też, że uwzględniane są propozycje Młodzieżowej Rady Szkoły.
Planowanie procesów edukacyjnych odbywa się na wielu płaszczyznach, przez co są to niewątpliwie
przemyślane działania uwzględniające różne opinie osób zaangażowanych w te procesy.

Ad. 2
Wszyscy (100%) nauczyciele zauważyli, że uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i
przebieg procesu uczenia się, ponieważ mogą wybierać grupy w danych przedmiotach (wg 67%
nauczycieli), mogą wybierać przedmioty rozszerzone ( wg 92% nauczycieli) oraz mają wpływ na wybór
materiałów dodatkowych (wg 44% nauczycieli). Jeśli chodzi o zajęcia sportowe to uczniowie mają
wpływ na wybór dyscyplin sportowych oraz miejsce i charakter zajęć.
Zwrócono uwagę na fakt, że uczniowie mają bardzo duży wybór jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone.
Możliwość wyboru grup, przedmiotów czy materiałów sprawia, że uczniowie mają ogromny wpływ
na proces uczenia się.
Ad. 3
W zależności od potrzeb ucznia, stosowane metody pracy zwiększające ich aktywność w procesie
edukacyjnym to projekty (wg 74% nauczycieli), prace badawcze (wg 29% nauczycieli), prowadzenie
fragmentów zajęć przez uczniów (wg 74% nauczycieli), możliwość realizacji innych/ dodatkowych treści
(wg 70% nauczycieli), konsultacje z nauczycielem (wg 85% nauczycieli), wykorzystanie różnych źródeł
informacji (wg 92% nauczycieli), indywidualny program nauczania (wg 48% nauczycieli), kluby, kółka
(wg 74% nauczycieli), zajęcia na wyższych uczelniach (wg 44% nauczycieli) oraz prezentacja osiągnięć
- publikacje, wernisaże, koncerty, wystawy (wg 55% nauczycieli).
Nauczyciele stosują szeroką gamę metod pracy, dzięki którym zwiększają aktywność uczniów
procesie edukacyjnym.
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Ad. 4
Wszyscy nauczyciele (100%) potwierdzają, że uczniowie mają możliwość powiązania różnych
dziedzin wiedzy poprzez projekty interdyscyplinarne (wg 52% nauczycieli), w konkursach (wg 85%
nauczycieli), podczas wycieczek (wg 85% nauczycieli), a także w trakcie wymiany międzynarodowej
(wg 37% nauczycieli).
Jako zajęcia pozwalające łączyć wiedzę z różnych dziedzin przytoczono także warsztaty.
Istnieje kilka form zajęć wykorzystywanych przez nauczycieli w naszej szkole, a pozwalających
łączyć wiedzę z różnych dziedzin.

Ad. 5
Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, dyrekcja wspierają ucznia w trudnych sytuacjach poprzez
umożliwienie uczęszczania na zajęcia z inną klasą (wg 33% nauczycieli), organizowanie dodatkowych
zajęć (wg 78% nauczycieli), wsparcie finansowe/ stypendia (wg 44% nauczycieli), wsparcie
psychologiczne (wg 89% nauczycieli), różnicowanie trudności zadań/ sprawdzianów (wg 67%
nauczycieli) oraz zastosowanie indywidualnego toku nauczania (wg 59% nauczycieli).
Wykorzystujemy różnorakie sposoby wspomagania ucznia w trudnych sytuacjach, zarówno
uczniów słabych, jak i tych lepszych.

Ad. 6
Uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniach poprzez podanie zagadnień na
zajęciach organizacyjnych na początku roku szkolnego (wg 96% nauczycieli), konsultacje
indywidualne (wg 59% nauczycieli) oraz podanie celu danej lekcji i zakresu realizowanych wymagań
programowych (wg 3% nauczycieli).
Uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniach na różne sposoby.

Ad. 7
Uczniowie są informowani o sposobie oceniania ich postępów w nauce poprzez dziennik (wg 85%
nauczycieli), omawianie sprawdzianów (wg 100% nauczycieli), analizę odpowiedzi ustnych (wg 78%
nauczycieli), ocenę prac projektowych (wg 59% nauczycieli) oraz konsultacje indywidualne (wg 63%
nauczycieli). Wskazano także, że oceny są omawiane indywidualnie i/lub na forum klasy.
Uczniowie są informowani o sposobie oceniania ich postępów różnymi metodami, bezpośrednio
po wykonaniu zadania, jak również poprzez dziennik i komentarze tam wpisane.
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WYWIAD Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM
1. W jaki sposób szkoła/ nauczyciele, wychowawcy, pedagog, dyrekcja wspierają ucznia w trudnych
sytuacjach?

Wsparcie rozumiemy jako wszelką dostępną dla ucznia pomoc w sytuacjach trudnych. Pomoc ta polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:





zajęć rozwijających uzdolnienia;
zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej;
 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 warsztatów;
 porad i konsultacji
Opracowuje się plan działań, który ma wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
- uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- uczeń wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną.
Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
W przypadku gdy z wniosków, wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor w I LO im. B. Prusa w
Siedlcach, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
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2. Jak układa się współpraca w/w podmiotów w planowaniu procesów edukacyjnych i rozwiązywaniu
problemów?

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, lub specjalista
niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę.
Wychowawca klasy, informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzą taką potrzebę, oraz we
współpracy z nauczycielami, lub specjalistami planują i koordynują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w
ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w odpowiedniej formie, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy,
okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
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Ankieta dla uczniów – „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
Ankieta jest anonimowa. Zakreśl wybrane odpowiedzi. Możesz wybrać więcej niż jedną
odpowiedź.
1. W jaki sposób planowane są procesy edukacyjne przebiegające w szkole
a. Plan lekcji uwzględnia możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych 56
b. Uczeń ma możliwość wyboru nauczania przedmiotów rozszerzonych 101
c. Organizowane są zajęcia wyrównawcze 51
d. Organizowane są koła zainteresowań 57
e. Organizowane są konkursy 60
f. Inne, jakie?......................................
2. Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebiegu uczenia się?
a. Tak 74
b. Nie 20
3. W jaki sposób uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebiegu uczenia się?
a. tworzenie atmosfery w klasie 66
b. wspólne ustalanie terminów prac klasowych, prac dodatkowych, itp. 76
c. wspólne ustalanie terminów zajęć dodatkowych 41
d. wspólne ustalanie jaki materiał należy powtórzyć, z jakim uczniowie mieli problemy 29
e. wspólne ustalanie tematyki godzin wychowawczych 31
f. metod pracy na lekcji 7
g. wspólne ustalanie niektórych elementów uroczystości, apeli, imprez. 32
h. Inne, jakie? ………………………………………………………..
4. Jakie metody pracy na lekcji preferujesz?
a. Wykład 51
b. Pogadanka 32
c. Dyskusja 48
d. Praca z książką 11
e. Pokaz 51
f. Ćwiczenia 52
g. Projekt 23
h. Prezentacja 31
i. Inne, jakie?.................
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Wyniki
Prezentacja
10%
Projekt
8%

Wykład
17%

Pogadanka
11%

Ćwiczenia
17%

Dyskusja
16%
Pokaz
17%

Praca z książką
4%

5. Czy nauczyciele nawiązują do tego, czego uczniowie uczą się na innych przedmiotach?

a.
b.

Tak 83
Nie 11

6. Czy podczas zajęć lekcyjnych masz możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy
a. Tak 80
b. Nie 14
7. Czy nauczyciele i uczniowie stwarzają atmosferę sprzyjającą uczeniu się
a. Tak 68
b. Nie 26
8. Czy uczniowie pomagają sobie w nauce?
a. Tak 76
b. Nie 18
9. W jaki sposób szkoła wspiera ucznia w trudnych sytuacjach?
a. dzielenie materiału nauczania na mniejsze partie 27
b. przygotowanie dodatkowych ćwiczeń 45
c. praca indywidualna z uczniem 45
d. utrzymanie stałego kontaktu z rodzicem 9
e. wskazywanie mocnych stron ucznia 7
f. częste rozmowy 6
g. organizowanie akcji charytatywnych 8
str. 19

h.
i.
j.
k.
l.
m.

zachęcanie do systematycznej nauki 57
częste powtarzanie zdobytych wiadomości 15
prowadzenie zajęć wyrównawczych 43
urozmaicone metody pracy 16
możliwość rozmowy z pedagogiem, psychologiem 28
Inne, jakie? ……………………………………………………….

10. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych
sytuacjach?
a. informowanie o postępach w nauce 12
b. częste ocenianie 60
c. konkursy 41
d. przydzielanie dodatkowych zadań, proponowanie samodzielnego wykonania projektów 28
e. różnicowanie stopnia trudności prac 42
f. urozmaicone metody pracy i środki dydaktyczne 24
g. stwarzanie sytuacji wyboru zadań i sposobu ich wykonania 21
h. wyrażanie zadowolenia z sukcesów ucznia na forum klasy i szkoły 25
i. nagradzanie wysiłku ucznia 29
j. praca w parach lub większych grupach 29
k. zachęcanie, częste rozmowy z uczniem (i rodzicem) 23
l. ukazywanie, że zdobywane umiejętności i wiedza przydają się w życiu. 18
m. rozmowy indywidualne 7
n. inne, jakie?...........................................
11. Czy masz możliwość poznania tematu i celów lekcji
a. Tak 89
b. Nie 5
12. W jaki sposób uczeń poznaje stawiane przed nim cele uczenia się i formułowane wobec niego
oczekiwania?
a. Wymagania przedmiotowe są podawane na początku roku szkolnego i systematycznie
przypominane.59
b. Nauczyciele podczas lekcji tłumaczą wymagane zagadnienia 42
c. Inne, jakie?...........................................
13. Czy nauczyciele rozmawiają z uczniami o postępach w nauce?
a. Wszyscy nauczyciele
b. Większość nauczycieli 35
c. Mniej niż z połowa nauczycieli 51
d. Żaden
14. W jaki sposób uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniami i sposobie
oceniania ich postępów w nauce?
a. Poprzez regularne ocenianie 43
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b. Nauczyciel określa zakres wiedzy potrzebny do uzyskania poszczególnych ocen 56
c. Komunikaty słowne nauczyciela 48
d. Inne, jakie?......................................................

PODSUMOWANIE

W ankiecie wzięło udział 94 uczniów klas 1d, 2f oraz 3b.
Uczniowie dostrzegają w jaki sposób są planowane procesy edukacyjne w szkole.
Około 79% wszystkich ankietowanych uczniów uważa, że ma wpływ na sposób organizowania i przebiegu
uczenia się najbardziej poprzez ustalanie terminów prac klasowych, prac dodatkowych, tworzenia atmosfery
w klasie.
88% uczniów uważa, że nauczyciele nawiązują do tego, czego uczniowie uczą się na innych przedmiotach oraz
85% ma możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy podczas zajęć lekcyjnych.
72% uczniów uważa, że nauczyciele i uczniowie stwarzają atmosferę sprzyjającą uczeniu się, a 81% uczniów
pomaga sobie w nauce.
Na pytanie jak szkoła wspiera uczniów w trudnych sytuacjach najwięcej odpowiedzi uczniowie wskazali:
zachęcanie do systematycznej nauki, przygotowanie dodatkowych ćwiczeń i pracę indywidualną z uczniem
oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych. Najrzadziej padały odpowiedzi: utrzymanie stałego
kontaktu z rodzicem, wskazywanie mocnych stron ucznia, częste rozmowy i organizowanie akcji
charytatywnych.
Uczniowie najbardziej dostrzegają motywowanie ucznia przez nauczyciela do aktywnego uczenia się i
wspieranie ich w trudnych sytuacjach poprzez: częste ocenianie, różnicowanie stopnia trudności prac,
organizację konkursów.
Prawie 95% uczniów uważa, że ma możliwość poznania tematu i celów lekcji: 63% poprzez podanie na
początku roku wymagań przedmiotowych, a 38% uważa, że wymagane zagadnienia są tłumaczone podczas
lekcji.
54% uczniów uważa, że mniej niż połowa nauczycieli rozmawia z nimi o postępach w nauce, 37% uważa, ze
większość nauczycieli, a niecałe 9%, że żaden.
Uczniowie uważają, że są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniami i sposobie oceniania ich
postępów w nauce poprzez: regularne ocenianie 46%, nauczyciel określa zakres wiedzy potrzebny do
uzyskania poszczególnych ocen 60%, komunikaty słowne nauczyciela 19%.
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Wywiad fokusowy z absolwentami 2017 r. /12 osób z byłej klasy III D/ - przeprowadzony drogą
elektroniczną – styczeń 2018 r.
Podsumowanie wyników wywiadu – najczęściej udzielane odpowiedzi.

1. Czy nauczyciele informowali Cię o stawianych przed Toba celach uczenia się i
sformułowanych wobec Ciebie oczekiwaniach?
12/12 – 100% odpowiedzi TAK
Każdy nauczyciel przedstawił jakie są zamierzone cele do osiągnięcia po zakończeniu
edukacji oraz informował o oczekiwaniach jakie ma wobec uczniów.
2. Jak Twoim zdaniem informowanie uczniów o postępach w nauce oraz sposób oceniania
pomagają uczyć się i planować indywidualny rozwój?
a. pozwalają monitorować stan wiedzy i postępy w nauce 12/12 – 100%
b. mobilizują do poprawy ocen 10/12 – 83%
c. ukierunkowują na właściwe zdobywanie wiedzy 8/12 – 67%
d. pomagają planować indywidualny rozwój 10/12 – 83%

Wyniki
14
12
10
8
6
4
2
0
monitorowanie

mobilizacja

ukierunkowywanie

planowanie

3. Czy zasady oceniania w naszej szkole są przestrzegane przez wszystkich nauczycieli?
TAK – 9/12 – 75% RACZEJ TAK - 2/12 - 17%
NIE – 1/12 – 8%
4. Które formy oceniania najbardziej motywują uczniów do pracy?
a. odpowiedź ustna
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b. formy pisemne /sprawdziany i kartkówki/
c. projekty i prezentacje
5. W jaki sposób szkoła wspiera uczniów w procesie uczenia się?
a. udostępnia potrzebne materiały
b. proponuje udział w konkursach
c. organizuje wyjazdy edukacyjne
d. organizuje zajęcia dodatkowe i konsultacje
6. Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się?
TAK – 4/12 – 33,3%
RACZEJ TAK – 1/12 – 8,3%
RACZEJ NIE – 4/12 – 33,3%

NIE – 3/12 – 25%

7. Jakim metodami, przynoszącymi najlepsze efekty, nauczyciele najczęściej pracują?
a. wykonywanie ćwiczeń
b. praca w parach/grupach
c. praca indywidualna
d. wykład
e. dyskusje na temat /przedmioty humanistyczne/
8. Opisz w jaki sposób atmosfera w klasie wpływa na proces uczenia się i nabywania nowych
wiadomości i umiejętności?
a. dobra atmosfera mobilizuje i ułatwia przyswajanie wiedzy
b. zdrowa rywalizacja daje najlepsze efekty
c. atmosfera strachu i zagrożenia demotywuje
9. Co świadczy o tym, że uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich
możliwości?
a. aktywność i chęć zdobywania wiedzy
b. osiągnięcia ucznia /w tym konkursy i olimpiady/
c. wyniki matur
d. indywidualna satysfakcja ucznia
e. uczelnie i kierunki studiów wybierane przez absolwentów
10. Bardzo proszę o dodatkowe opinie i sugestie dotyczące powyższych kwestii. Na pewno
będą one wykorzystane w pracy zarówno szkoły jak i poszczególnych nauczycieli.
Najczęściej udzielane odpowiedzi w kolejności malejącej:
- przestrzeganie terminów oddawania prac pisemnych
- recenzowanie prac pisemnych
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- oddawanie prac jednocześnie dla całej klasy /a nie na raty/
- omawianie i poprawa prac przez wszystkich nauczycieli
- wolniejsze tempo pracy i więcej ćwiczeń w grupach słabszych
- zróżnicowanie oceniania z przedmiotów kierunkowych i uzupełniających
- zwiększenie ilości prezentacji multimedialnych
- zorganizowanie warsztatów dotyczących umiejętności publicznych wystąpień
- zwiększenie dyscypliny na niektórych zajęciach
- poprawienie atmosfery na lekcjach, na których nauczyciel stwarza atmosferę strachu i
stresu
- zobligowanie niektórych nauczycieli do realizowania programu przedmiotu, którego uczą a
nie koncentrowanie się na swoich zainteresowaniach lub innych sprawach
- przestrzeganie czasu rozpoczynania i kończenia zajęć
- wyrównanie poziomu nauczania i oceniania przez nauczycieli uczących tych samych
przedmiotów
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Priorytetem pracy każdej placówki edukacyjnej jest uczenie się i nauczanie, dlatego wszystkie procesy
edukacyjne powinny być zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczenie się naszych uczniów zależy
w dużym stopniu od organizacji samego procesu nauczania. W świetle przeprowadzonych badań należy
stwierdzić, że wymaganie I nasza szkoła realizuje na poziomie wysokim. Wyniki badań ewaluacyjnych
przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów.
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się i kształtowaniu postaw.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Nauczyciele stosują różne metody pracy stosowne do potrzeb ucznia, grupy, klasy.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się i krytycznego myślenia.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i
nauczanych przedmiotów, co pomaga im rozumieć świat, społeczność lokalną i globalną.
8. Uczniowie są współautorami procesu nauczania i biorą odpowiedzialność za własny rozwój.
9. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
10. W szkole stosowane są nowoczesne rozwiązania wzmacniające rozwój uczniów.

Rekomendacje i zadania do podjęcia przez szkołę w kontekście realizacji wymagania I ‘Procesy edukacyjne
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się’ należy podsumować stwierdzeniem prof. Johna Hattiego,
że refleksje na powyższy temat powinny obejmować nie tylko nauczycieli ale również uczniów, rodziców,
dyrekcję i samą szkołę jako organizację. Rekomendacje na przyszłość:
1. Propagowanie właściwego pojęcia ‘uczenie się’ w społeczności szkolnej jako działania
podejmowanego przez samego ucznia, który posiadaną już wiedzę wykorzystuje do przyswajania
nowych kompetencji.
2. Zwiększenie zaangażowania uczniów w proces decyzyjny na temat tego czego i jak się uczymy.
3. Wspieranie uczniów w ich indywidualnym rozwoju, podejmowaniu samodzielnych inicjatyw i
przezwyciężaniu trudności.
4. Kształtowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel.
5. Komunikowanie uczniom celu lekcji i określanie wymagań edukacyjnych do lekcji.
6. Przekazywanie informacji zwrotnej – nauczyciel-uczeń-komentarz kształtujący.
7. Wprowadzanie nowych metod pracy np. metoda projektu szczególnie w nauce przedmiotów
kierunkowych jako innej formy wymagań edukacyjnych.
8. Kreowanie tzw. ‘pozytywnego zaciekawienia’ poprzez pracę w obszarach największego
zainteresowania uczniów.
9. Doskonalenie pracy nauczycieli poprzez współpracę, obserwację i autoanalizę własnej pracy.
10. Podejmowanie nowych, ambitnych wyzwań na miarę czasu, w którym żyjemy i nauczamy przyszłe
pokolenia.
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Wymaganie VII – Szkoła lub placówka współpracuje
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

ze

Według Systemu Ewaluacji Oświaty – charakterystyka tego wymagania na poziomie wysokim zawiera
następujące punkty:
•
•

w szkole lub placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju
szkoła lub placówka systematycznie, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

Co mieści się w wymaganiu VII?
•
•
•

kontekst środowiskowy szkoły
współpraca z instytucjami i organizacjami jako proces
kulturotwórcza i animacyjna rola szkoły w środowisku lokalnym

Wymaganie VII – pytania kluczowe
1. W jaki sposób szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego?
2. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje szkoła?
3. Które instytucje lokalne i w jaki sposób wspierają szkołę w jej działaniach dydaktycznowychowawczych?
4. Jakie działania są podejmowane przez szkołę w celu zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego?
5. W jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy szkoła?
6. Które działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska
lokalnego wpływają pozytywnie na rozwój uczniów?
7. W jakie formy współpracy ze środowiskiem lokalnym uczniowie najchętniej się angażują?
8. Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze środowiskiem lokalnym?
9. Jakie działania dydaktyczno-wychowawcze były/będą zorganizowane przez szkołę we współpracy z
podmiotami środowiska lokalnego w najbliższej przyszłości?
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OPIS PROCESU EWALUACYJNEGO
Wymaganie VII
– Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ankieta do uczniów
Ankieta do nauczycieli
Wywiad z vice-dyr. Szkoły
Analiza dokumentacji szkolnej
Ankieta do przedstawicieli rodziców
Wywiad z przedstawicielem organu prowadzącego
Obserwacje

str. 27

ANKIETA – Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,
podsumowanie (12 ankietowanych)
1.W jaki sposób szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego?
Zaznacz:
• poprzez rozmowę z uczniami,
• poprzez obserwacje,
• poprzez rozmowę z rodzicami,
• poprzez ankiety,
inne(wymień):
•
•
•
•
•
•

9 (75%)
10 (83,33%)
6 (50%)
5 (41,66%)

Samorząd Uczniowski (Młodzieżowa Rada Szkoły),
poprzez inicjatywy środowiska lokalnego,
poprzez odczytywanie wiadomości z koperty na pomysły,
poprzez wnioski zgłaszane do nauczycieli, dyrekcji,
poprzez media,
poprzez rozmowy z partnerami szkoły, sponsorami,

1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)

2. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje szkoła?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum Kultury i Sztuki,
Biblioteka Miejska,
Miejski Ośrodek Kultury,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,
Tygodnik Siedlecki,
Muzeum Regionalne w Siedlcach,
Komenda Miejska Policji w Siedlcach,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Caritas Siedlce

7 (58,33%)
7 (58,33%)
9 (75%)
3 (25%)
3 (25%)
4 (33,33%)
3 (25%)
10 (83,33%)
12 (100%)

Z jakimi instytucjami/organizacjami w środowisku lokalnym
współpracuje szkoła?
15
10
5
0
Wyniki
Centrum Kultury i Sztuki

Biblioteka Miejska

MOK

KM Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Tygodnik Siedlecki

Muzeum regionalne w Siedlcach

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

UPH

Caritas Siedlce
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3. Które instytucje lokalne i w jaki sposób wspierają szkołę w jej działaniach dydaktycznowychowawczych?
•
•
•
•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ośrodki kultury (CKiS, MOK)
Okoliczne wspólnoty parafialne
Inne (np. spośród wymienionych w pytaniu drugim)

9 (75%)
6 (50%)
8 (66,66%)
4 (33,33%)

Napisz w jaki sposób wspierają szkołę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych:
•
•
•
•
•

Msze w okolicznej parafii, rekolekcje szkolne,
Poradnia – doradztwo zawodowe,
UPH – zajęcia organizowane przez uniwersytet,
Udzielanie informacji potrzebnych do realizacji projektów szkolnych,
Kino Helios – dyskusje po filmach,

5 (41,66%)
8 (66,66%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)

4. Jakie działania są podejmowane przez szkołę w celu zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego?
•
•
•
•

tworzenie zielonych płuc miasta (sadzenie drzew itp.),
rozdawanie żonkili na rocznicę powstania w getcie warszawskim,
współpraca z domem spokojnej starości,
działania charytatywne,

0 (0%)
10 (83,33%)
10 (83,33%)
11 (91,66%)

inne(wypisz):
•
•
•
•
•
•
•

współpraca z domem dziecka,
współpraca ze świetlicą Caritasu/parafialną,
współpraca z Biblioteką Miejską,
międzyszkolne zawody sportowe,
przyłączanie się do akcji kulturalnych w mieście,
delegacje na uroczystościach pozaszkolnych,
organizowanie dni otwartych.

4 (33,33%)
2 (16,66%)
1 (8,33%)
2 (16,66%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)

5. W jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy szkoła?
imprezy organizowane przez kino/teatr/muzeum,
•
•
•
•
•
•
•

imprezy organizowane przez kino/teatr/muzeum,
zajęcia w terenie,
zajęcia w ośrodkach sportowych (np. basen),
wycieczki/zielone szkoły,
akcje prozdrowotne,
pogadanki z policjantem na temat bezpieczeństwa,
akcje charytatywne,

9 (75%)
4 (33,33%)
5 (41,66%)
10 (83,33%)
2 (16,66%)
1 (8,33%)
12 (100%)
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•
•
•

uroczystości/konkursy międzyszkolne,
prelekcje, prezentacje organizowane przez różne instytucje lokalne,
zajęcia z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

12 (100%)
3 (25%)
8 (66,66%)

inne(wypisz):
•
•
•
•

koncerty (Koncert Talentów, Gospeliada),
targi edukacyjne,
stoisko na Jarmarku św. Stanisława,
udział w uroczystościach miejskich,

1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)

6.Które działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska
lokalnego wpływają pozytywnie na rozwój uczniów?
Zaznacz(można kilka):
• wolontariat,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• wycieczki,
• współpraca z mediami,
• konkursy,
• zawody sportowe,
inne(wypisz):
•
•
•

zajęcia organizowane przez uczelnię,
zajęcia organizowane przez instytucje lokalne,
zajęcia organizowane przez teatr/muzeum,

12 (100%)
10 (83,33%)
11 (91,66%)
3 (25%)
12 (100%)
9 (75%)

1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)

7.W jakie formy współpracy ze środowiskiem lokalnym uczniowie najchętniej się angażują?
Zaznacz (można kilka):
• naukowe,
• charytatywne,
• sportowe,
• artystyczne,
inne(wypisz):
•
•

medialne,
społeczne,

6 (50%)
11 (91,66%)
6 (50%)
8 (66,66%)

2 (16,66%)
2 (16,66%)

8.Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze środowiskiem lokalnym?
•
•
•

poznanie najbliższego regionu i jego możliwości;
7 (58,33%)
integracja ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie poczucia patriotyzmu; 3 (25%)
poszerzanie wiedzy;
6 (50%)
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• rozwijanie postaw prospołecznych;
• zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska;
• wzbogacanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej dla uczniów;
inne(wypisz):
•
•
•
•
•
•

nauka podejmowania kreatywnych działań i współpracy z innymi,
urozmaicenie form przyswajania wiedzy,
zdobywanie praktycznych umiejętności,
poszerzanie świadomości społecznej,
możliwość zaprezentowania talentów,
poznanie nowych ludzi,

11 (91,66%)
7 (58,33%)
6 (50%)

1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
2 (16,66%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)

9. Jakie działania dydaktyczne i wychowawcze były/będą zorganizowane przez szkołę we współpracy z
podmiotami środowiska lokalnego w bieżącym roku szkolnym?
• Charytatywny koncert talentów na rzecz domu dziecka
inne(wypisz):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Świąteczna akcja we współpracy z anestezjologami,
Gospeliada,
Doradztwo zawodowe,
Rekolekcje,
Spotkania w „Domu nad Stawami”,
Wyjścia do kina,
Spotkanie autorskie z Tomaszem Sabanią,
Spotkania z absolwentami,
Zbiórka karmy dla zwierząt,
Akcja Góra Grosza,
Zbieranie nakrętek,
Zajęcia w OPS,
Sesja Prusa,
Konkursy,
Wolontariat w świetlicy Caritas,
Spotkanie profilaktyczne na temat narkotyków,
Koncert zespołu Limbos.
Pomoc wolontariuszy w Bibliotece Miejskiej,

9 (75%)

2 (16,66%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
2 (16,66%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
4 (33,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
2 (16,66%)
2 (16,66%)
1 (8,33%)
1 (8,33%)
2 (16,66%)
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Ankieta dla nauczycieli
Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. W ankiecie wzięło udział 38
nauczycieli. Ankieta była anonimowa i zawierała 10 pytań, których celem było poznanie opinii na temat
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

1. W jaki sposób szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego?
Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego poprzez:
• reagowanie na prośby wsparcia
• śledzenie informacji o przewidywanych akcjach
• ankiety
• analiza bieżących potrzeb w środowisku
• inne
• wywiad z uczniem, rodzicem

36N – 94,7%
29N –76,3%
29 N – 76,3%
25 N - 65,7%
21N – 55,3%
15N – 39,5%

2. Instytucje lokalne, które wspierają szkołę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych to:
• Rada Rodziców
• Sąd
• Urząd Miasta
• Policja/ Straż Miejska,
• Biblioteka Miejska
• Dom Kultury,
• pracownicy Poradni Pedagogiczne- Psychologicznej
• Caritas
• Kościół,
• schroniska dla zwierząt,
• SCDiDN
• Biblioteka Pedagogiczna
• Siedleckie Towarzystwo Miłośników Astronomii

37N – 97,4%
36N – 94,7%
32N – 84%
30N – 78, 9%
29N – 76%
29N – 76,3%
28N – 73,7%
24N – 63%
22N - 58,9%
11N- 29%
15N – 39,5%
10N – 26,3%
1N - 3%

3. Udział szkoły w imprezach i przedsięwzięciach lokalnego środowiska został oceniony:
pozytywnie – 37N – 97%, nie mam zdania, - 1N – 3%, negatywnie 0%
4. Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym stosowane w szkole to:
• akcje charytatywne,
• imprezy, uroczystości szkolne
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• prelekcje, prezentacje,
• zajęcia w terenie
• wycieczki
• lekcje muzealne,
• zajęcia w domu kultury

34N – 89%
32N – 84%
30N – 78,9%
22N – 58,9%
21N – 55%
19N – 50%
19N – 50%
11N – 29%
str. 32

• konkursy
• imprezy z udziałem rodziców,

10N – 26%
5N – 13%

5. Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym najczęściej stosowane przez Pana/Panią to:
a. działania mające na celu poprawę efektów nauczania i wychowania
b. udział w akcjach organizowanych przez szkołę
c. organizacja różnych form spędzania czasu wolnego –
d. angażowanie rodziców w sprawy dotyczące szkoły
e. udział w akcjach organizowanych przez inne organizacje –
f. pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
g. organizacja imprez szkolnych
h. zamieszczanie artykułów w czasopismach, publikacje internetowe

38N – 100%
36N – 94, 4%
32N – 84%
29N – 76%
26N – 66,4%
22N – 58,9%
21N – 55,3%
4N – 10,5%

6. Działania dydaktyczne i wychowawcze, które były zorganizowane w tym roku przez szkołę we
współpracy ze środowiskiem lokalnym to:
• wycieczki
• imprezy, uroczystości szkolne
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• akcje charytatywne,
• imprezy z udziałem rodziców,
• konkursy
• prelekcje, prezentacje,
• zajęcia w terenie
• lekcje muzealne,
• zajęcia w domu kultury

38N – 100%
38N – 100%
37N – 97,4%
34N – 89%
29N – 76%
24N – 63%
22N – 58,9%
20N – 52,6%
19N – 50%
11N – 29%

Zorganizowane działania dydaktyczne i wychowawcze
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Odpowiedzi
Wycieczki

Imprezy, uroczystości szkolne

spotkania z ciekawymi ludźmi

akcje charytatywne

imprezy z udziałem rodziców

konkursy

prelekcje, prezentacje

zajęcia w terenie

lekcje muzealne

zajęcia w domu kultury
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7. Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska
lokalnego, które pozytywnie wpływają na rozwój uczniów to :
działania mające na celu poprawę efektów nauczania i wychowania
angażowanie rodziców w sprawy dotyczące szkoły
udział w akcjach środowiskowych organizowanych przez szkołę
pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
organizacja różnych form spędzania czasu wolnego –
zamieszczanie artykułów w czasopismach, publikacje internetowe

38N – 100%
37N – 97%
36N – 94,7%
34N – 89%
32N – 84%
4N – 10,5%

8. uczniowie chętnie biorą udział w następujących inicjatywach podejmowanych we współpracy z
lokalnym środowiskiem :
• imprezy, uroczystości szkolne
• wycieczki
• konkursy
• akcje charytatywne,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• prelekcje, prezentacje,
• lekcje muzealne,
• zajęcia w terenie
• zajęcia organizowane przez UPH-

36N – 94,7%
29N – 76,3%
22N – 58,9%
30N – 78,9%
30N – 78,9%
22N – 58,9%
19N – 50%
21N – 55%
5N – 13%

9. Korzyści wynikające z podejmowanych działań to:
możliwość poznawania środowiska lokalnego 38N – 100%
rozwój osobowy, moralny i intelektualny ucznia 38N -100%
rozbudzenie zainteresowań 30N – 78,9%
kształtowanie empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych 32N – 84%
wzrost świadomości, wiary w siebie, w swoje możliwości 30N – 78,9%
awans w rankingu Perspektyw 6 N - 15,8%
10. Oferowane przedsięwzięcia wpływają pozytywnie na rozwój uczniów –
tak – 38 N – 100%
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Wywiad z vice-dyrektorem szkoły ds. wychowawczych i organizacyjnych p. mgr Agnieszką Kozą
– wywiad przeprowadzono w dniu 28.03.2018 roku - p o d s u m o w a n i e.

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego poprzez: badanie rynku pod kątem potrzeb
edukacyjnych, wywiady z uczniami i rodzicami, ankiety, śledzenie bieżących informacji,
reagowanie na prośby dot. wsparcia oraz współpracę z organem prowadzącym.
2. Wśród instytucji, z którymi współpracuje szkoła p. dyrektor wymieniła: Urząd Miasta – jako
jednostka prowadząca, OPS, Policja/Straż Miejska, Sąd, Kościół, Poradnia PP, jednostki kultury
jak: CKiS Siedlce, MOK, Biblioteka Miejska, PCK, Caritas, Dom Dziecka, Dom Spokojnej Starości
„Dom nad Stawami”, Schroniska dla Zwierząt, Rada Rodziców, inne organizacje, stowarzyszenia i
firmy: Factory, Euroschool, Szk. Nauki Jazdy „Jacek” i „Wałowa”, firma „Zeltech”, Cukiernia
„Pszczółka”, Piekarnia „Baldwin”, Pizzeria „Da Grasso”, restauracje „Panderosa” i „Orchidea” oraz
inne instytucje i osoby prywatne. Współpracę z powyższymi oceniono pozytywnie.

3. Najczęściej stosowane formy współpracy to: imprezy i uroczystości szkolne, prelekcje,
prezentacje, zajęcia w Domu Kultury, zajęcia w terenie, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi,
lekcje muzealne, imprezy z udziałem rodziców, akcje charytatywne, wycieczki, spotkania ze
sponsorami.
4. Szkoła w swoim programie wychowawczym oraz specjalnym programie stworzonym dla klasy
humanistycznej zawiera dokładny opis działań /patrz załączniki/. Korzyści wynikające z tych
przedsięwzięć mają na celu poprawę efektów kształcenia, organizowanie różnych form spędzania
czasu wolnego, angażowanie rodziców w sprawy szkoły, utożsamianie się z lokalnym
środowiskiem, kształtowanie wrażliwości młodego człowieka na potrzeby słabszych, aktywny
udział uczniów w akcjach i imprezach organizowanych przez innych, kreowanie pozytywnego
wizerunku naszej szkoły w środowisku oraz budowanie tożsamości z tzw. „małą ojczyzną”.

5. Uczniowie coraz chętniej angażują się w powyższe działania, zgłaszają też własne propozycje
bezpośrednio do dyrekcji szkoły, które są realizowane w miarę możliwości organizacyjnych i
finansowych. Np. organizowanie i współorganizowanie konkursów, zawodów sportowych itp.
6. W planach współpracy ze środowiskiem lokalnym należy wymienić następujące akcje: dalsza
współpraca z wymienionymi wyżej instytucjami, Fotograficzna Sesja Prusa, Dzień Dziecka, Akcja
Charytatywna „Prus i Anestezjolodzy”, Studniówka 2019, Święto Szkoły, 95-lecie Szkoły i Zjazd
Absolwentów, Targi Edukacyjne, Festiwal Nauki, zajęcia w planetarium „Niebo Prusa”,
„Wejściówka”, Dni Otwarte i akcja promocyjna szkoły dla kandydatów, obóz integracyjny dla klas
pierwszych, kolejne akcje charytatywne, dalsza współpraca z UPH i absolwentami oraz
zapraszanie do szkoły ciekawych ludzi, współpraca z Kościołem Katolickim – organizowanie
spotkań, rekolekcji i pielgrzymek dla maturzystów oraz poszukiwanie sponsorów.
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Ankieta do przedstawicieli rodziców – 13 osób. Ankietę przeprowadzono w marcu 2018 r.
PODSUMOWANIE

1. W odpowiedzi na pytanie „Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym współpracuje szkoła, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko?” najczęściej
wymieniano: UM Siedlce, CKiS, UPH, Caritas Diecezji Siedleckiej, Sąd Rejonowy, ZK Siedlce,
muzea, kina, biura podróży, Dom Dziecka, Dom nad Stawami, szkoły, Związki Sportowe,
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce oraz sponsorzy.
2. W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym brało udział Pani/Pana dziecko? Na powyższe pytanie
udzielono podobnych odpowiedzi jak na pytanie 1 - w kolejności malejącej:
a. olimpiady i konkursy wiedzy
b. wyjścia do kina, na spektakle i wystawy tematyczne
c. zbiórki żywności, koncerty charytatywne
d. zawody sportowe
e. pomoc w nauce dzieciom na świetlicy
f. udział w Targach Edukacyjnych, i imprezach jak: Dni Siedlec czy Jarmark Św. Stanisława
g. obchody rocznic i świąt narodowych
3. Na pytanie „Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w powyższych działaniach?” 13/13
czyli 100% rodziców odpowiedziało – TAK
4. Na pytanie „Czy oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne dla uczniów?” - odp. jw.
5. Pytanie „Jakie korzyści wynikające z takich działań wynoszą uczniowie naszej szkoły? ” podano w kolejności malejącej :
a. otwartość na potrzeby innych
b. wzbogacanie wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych
c. zdobywają umiejętności współdziałania w społeczeństwie obywatelskim
d. poprawiają swoją kondycję fizyczną i zdrowotną
e. uczą się zdrowej rywalizacji
f. zdobywają dodatkowe punkty na wyższe uczelnie za pracę w wolontariacie
g. rozwijają swoje zainteresowania
6. Z jakich form współpracy oferowanych przez szkołę korzystacie Państwo? – uzyskano
następujące odpowiedzi: spotkania z dyrekcją i wychowawcami, psychologiem/pedagogiem
szkolnym, policją, absolwentami, udział w zjazdach absolwentów, uczestnictwo w
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obchodach Święta Szkoły i innych uroczystościach, organizacja półmetków i studniówek
oraz działalność w Radzie Rodziców.
7. Jak Państwa zdaniem jest postrzegana nasza szkoła w środowisku lokalnym?
a. daje uczniom szansę wysokiego rozwoju i bobrze przygotowuje do studiów wyższych
b. uczy solidnej pracy i odpowiedzialności
c. daje możliwość rozwoju różnorodnych zainteresowań
d. przekazuje młodemu pokoleniu system sprawdzonych wartości
e. wysoki poziom kształcenia i 100% zdawalności egzaminu maturalnego czyni z I LO im. B.
Prusa w Siedlcach najlepszą placówkę w regionie
8. Na pytanie „Czy Rodzice mają możliwość wypowiadania się w sprawach szkoły i czy mają
wpływ na podejmowane przez szkołę decyzje?” 13/13 czyli 100% pytanych rodziców
udzieliło odpowiedzi twierdzącej z zaznaczeniem, że czyni to poprzez swoich przedstawicieli
w Radzie Rodziców a czasami poprzez indywidualne rozmowy z wychowawcami klas lub
dyrekcją szkoły.
9. Jaką rolę powinna wg. Państwa odgrywać Rada Rodziców? – powinna pośredniczyć między
Dyrekcją szkoły a Rodzicami i uczniami, pomagać w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,
powinna wspierać działania placówki i promować ją w środowisku, znajdować sponsorów,
wspierać szkołę materialnie, pomagać w organizacji wszystkich imprez szkolnych i mieć
wpływ na ustalenia programu wychowawczego szkoły.
10. W przygotowaniach jakich imprez szkolnych powinni uczestniczyć Rodzice ? Najczęściej
wymienione zostały: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Szkoły, studniówki i
półmetki, wycieczki szkolne, obóz integracyjny, egzaminy maturalne, zjazdy absolwentów.
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WYWIAD Z PRZEDSTAWICIELEM ORGANU PROWADZACEGO
Wymaganie VII – Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
1. Jakie są Pana zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności?
Poniesione znaczne nakłady finansowe na remonty, rozbudowę i unowocześnienie bazy oraz
infrastruktury otworzyły możliwości współpracy ze środowiskiem w sferze sportu, kultury i zapobiegania
wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców okolicznych osiedli, wykraczając
poza zakres statutowej działalności liceum jaką jest zapewnienie realizacji obowiązku nauki.
2. W jakim zakresie Wydział Edukacji UM prowadzi rozpoznanie potrzeb szkół i środowiska
lokalnego?
Rozpoznanie potrzeb szkół i środowiska lokalnego odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z dyrektorami
szkół, mieszkańcami lokalnej społeczności, analizę materiałów stanowiących podsumowania określonych
działań (np.: sprawozdanie z wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży). Cennym źródłem
informacji o potencjalnych potrzebach jest stała współpraca z radnymi Miasta Siedlce, którzy poprzez
swoje dyżury mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami i ich oczekiwaniami.
3. Czy Pana zdaniem współpraca współczesnej szkoły ze środowiskiem lokalnym jest konieczna?
Zdecydowanie. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest jak najbardziej celowa. Sieć jednostek
oświatowych jest rozmieszczona w sposób gwarantujący do nich dostęp bez konieczności pokonywania
znacznych odległości, a w konsekwencji niwelować to ma bariery mogące uniemożliwiać w znacznym
stopniu korzystanie z bogatej oferty. Niejednokrotnie baza jednostek oświatowych jest jedynym w
znacznej odległości oferentem bazy sportowej i informatycznej.
4. Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym powinna szkoła współpracować?

Zdecydowanie z każdym, który w swej działalności statutowej ma na celu współpracę z dziećmi i młodzieżą
i na ich rzecz. Współpraca powinna również obejmować instytucje urzędowe zapewniające pomoc społeczną
jak również mające na celu rozwój kultury fizycznej .
5. Jakie inicjatywy Pana zdaniem powinna podejmować szkoła na rzecz środowiska lokalnego?
/proszę podać kilka przykładów/.
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez prowadzenie zajęć informatycznych, których adresatem
jest społeczność lokalna – Lokalna Akademia Informatyczna (I LO) . Optymalne wykorzystanie bazy
sportowej poprzez udostępnianie jej w formach płatnych i nieodpłatnych wszystkim zainteresowanym.
Przybliżenie mieszkańcom miasta kultury poprzez umożliwienie kontaktów ze sztuką w formie bezpłatnej
- Pierwszy Plener Rzeźbiarski. Cztery rzeźby dla „Prusa” (I LO). Siedleckie Targi Ślubne. Udzielanie
zakwaterowania gościom naszego miasta, zarówno miejscowym jak i zagranicznym, w oparciu o bazę
internatu szkoły. Współorganizacja cyklicznych imprez miejskich. Budowa obserwatorium
astronomicznego, którego oferta będzie skierowana do wszystkich mieszkańców.
6. Jakie pozytywne efekty może mieć taka współpraca na rozwój uczniów?
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Wszelakie działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego mają charakter non profit, a zatem stanowią dla
uczniów rozwój i dobry przykład postaw prospołecznych. Wyjście działań uczniów poza realizację
podstawy programowej jest wspaniałą możliwością poznania lokalnej historii i miejscowych zwyczajów,
gdyż znaczna część uczniów nie jest mieszkańcami Miasta Siedlce. Współpraca z instytucjami
charytatywnymi i udział w zbiórkach publicznych w znaczny sposób rozbudza w młodych ludziach
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
7. Jakich przedsięwzięć we współpracy ze środowiskiem lokalnym był Wydział Edukacji UM
współorganizatorem?
Organizacja międzynarodowego dnia krwiodawstwa.
Organizacja rejestracji dawców szpiku kostnego.
Współorganizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych, świątecznych jak i charytatywnych.
8. W jakich dziedzinach współpracujecie Państwo ze szkołą?
W realizacji zadań nałożonych przepisami prawa oświatowego oraz działań statutowych szkoły.
Współpraca ma charakter stały a inicjatywy podnoszone przez szkołę znajdują poparcie władz, poprzez
pomoc logistyczną bądź partycypację w kosztach.
9. Które z oferowanych przedsięwzięć dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym są Pana
zdaniem atrakcyjne dla uczniów?
Każda podejmowana inicjatywa współpracy ze środowiskiem lokalnym stanowi odrębny obszar działań i
znajduje grono uczniów chętnych do jej realizacji. Szczególnym zaangażowaniem i zainteresowaniem
uczniów cieszą się działania mające cel charytatywny oraz z zakresu rozwoju kultury fizycznej.
10. W jakim stopniu rodzice powinni współdecydować w sprawach szkoły i uczestniczyć w
podejmowaniu decyzji?
Kompetencje rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły są uregulowane w
przepisach oświatowych jak również w statutach jednostek oraz regulaminach wewnętrznych.
11. Jak ocenia Pan funkcjonowanie I LO im. B. Prusa w Siedlcach w środowisku lokalnym, czy Pana
zdaniem odpowiada na potrzeby tego środowiska?

Funkcjonowanie liceum w środowisku lokalnym należy ocenić na najwyższym poziomie. Oferta skierowana
przez szkołę do środowiska lokalnego jest przemyślana i wyważona i odpowiadająca potrzebom w tym
zakresie.
12. Jakie są Pana uwagi i sugestie dotyczące badanej kwestii?
Bez uwag.
Odpowiedzi udzielił:
Paweł Golec – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
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Analiza dokumentów szkolnych. Wpisy na stronie internetowej szkoły, i w Księdze zastępstw, Program
wychowawczy szkoły, Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018, Rozszerzony program wychowawczoedukacyjny dla klasy prawno-dziennikarskiej.

I.

Charakterystyka wymagania:

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego
2. W sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym
3. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na wzajemny rozwój
II.

Wskazanie źródeł informacji:

Narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji wewnętrznej:
1. Analiza dokumentów szkolnych (Rozszerzony program wychowawczo-edukacyjny dla klasy prawnodziennikarskiej I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Program I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach na
rok szkolny 2017/2018)
2. Wywiad
3. Obserwacja własna
4. Inne źródła informacji: strona internetowa szkoły, ulotka, prasa lokalna, strony internetowe instytucji
i organizacji działających w środowisku lokalnym
Ad. I
1. Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego
Na podstawie analizy dokumentów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 wdrożono inicjatywy na
rzecz wzajemnego rozwoju szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkoła pełni następujące funkcje w
środowisku lokalnym:
- edukacyjną (edukacja prozdrowotna, medialna, europejska, filozoficzna, ekologiczna, regionalna, realizacja
zajęć dydaktycznych w Szkolnym Planetarium „Niebo Prusa”, kontynuowanie ścisłej współpracy z uczelniami
wyższymi w środowisku lokalnym, realizowanie zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez instytucje
zewnętrzne)
•
•
•
•
•

wychowawczą (realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych, m.in. kolejnej edycji projektu
„Jesteśmy razem”)
kulturotwórczą (kształtowanie umiejętności właściwego odbioru i wykorzystywania mediów)
promującą lokalne środowisko
wzmacniającą patriotyzm lokalny, postawy etyczne
podnoszącą poziom empatii społecznej

2. W sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym
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Na podstawie obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów szkolnych oraz innych źródeł informacji otrzymano
odpowiedź na pytanie dotyczące tego, z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym współpracuje szkoła, jakiego rodzaju jest to współpraca oraz na czym ona polega. Następujące
zadania we współpracy ze środowiskiem lokalnym są podejmowane przez I LO im. B. Prusa w Siedlcach:
•
•
•
•

organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi (pisarze, naukowcy, absolwenci szkoły)
akcje
wyjazdy
wyjścia

Instytucje i organizacje lokalne, z którymi współpracuje szkoła to:
Sąd Rejonowy w Siedlcach - Sąd Rejonowy w Siedlcach był miejscem symulacji rozprawy cywilnej z udziałem
uczniów klasy IIe I LO im. B. Prusa w Siedlcach w ramach rozszerzonego programu wychowawczoedukacyjnego dla klasy prawno-dziennikarskiej. Symulacja rozprawy cywilnej miała miejsce 29.XI.2017 r.
Parafia Św. Stanisława w Siedlcach - Każdego roku we współpracy z parafią pw. Świętego Stanisława w
Siedlcach odbywają się Rekolekcje Wielkopostne, które nie tylko integrują młodzież, ale kształtują postawy
etyczne. 27.03.2018 r. młodzież klas maturalnych wraz z Dyrekcją szkoły i wychowawcami wzięła udział w
Pielgrzymce Maturzystów do Częstochowy.
Urząd Miasta Siedlce – stypendia dla uczniów za osiąganie wysokich wyników w nauce; współrealizacja
projektów: Planetarium w Siedlcach „Niebo Prusa” (zwane dalej Planetarium), powołane przez nauczyciela
fizyki I LO w Siedlcach, Pana prof. Sławomira Miernickiego jest instytucją kultury, której misją jest
popularyzacja astronomii, osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i
kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie. Z analizy
dokumentów szkolnych, zarządzenia nr 300/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21.08.2017 r., karty do
głosowania budżetu partycypacyjnego na rok 2018 – okręg konsultacyjny nr 2 wynika, że inicjatywa pt.
„Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne” przy I LO im. B. Prusa w Siedlcach otrzymało dofinansowanie z
budżetu Miasta Siedlce na rok 2018.
MOK w Siedlcach - MOK w Siedlcach przygotowuje Koncerty Stypendialne, w których biorą udział uczniowie I
LO w Siedlcach
CKiS w Siedlcach - CKiS w Siedlcach organizuje spektakle teatralne z udziałem uczniów i absolwentów I LO im.
B. Prusa w Siedlcach
UPH w Siedlcach i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach - UPH w Siedlcach wraz z
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa współorganizują „Festiwal Nauki i Sztuki” (19-22. X. 2017 r.),
w którym uczestniczą uczniowie i absolwenci szkoły.
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach – wyjście klasy Ie wraz z opiekunem p. Agnieszką Powałką do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
ZUS w Siedlcach – Na podstawie wywiadu z p. Anną Pałką, nauczycielką przedsiębiorczości, wszystkie klasy
pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczą w projekcie „Lekcje z ZUS” w ramach lekcji
przedsiębiorczości.
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3. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na wzajemny rozwój
Na podstawie obserwacji i analiz dokumentów szkolnych oraz strony internetowej szkoły należy stwierdzić, że
uczniowie I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach uczestniczyli w ciekawych projektach organizowanych przez
instytucje oraz organizacje działające w środowisku lokalnym. Z drugiej strony instytucje poszerzyły swoją
działalność we współpracy ze szkołą. Takim projektem jest program „Back to School” – spotkanie z p.
Marcinem Gasiukiem 15.09.2017 r. W spotkaniu wzięły udział klasy: 3c, 3e, 3d, 3g. Projekt „Jesteśmy
razem” prowadzony przez MHŻP POLIN we współpracy polsko-izraelskiej pod patronatem wojewody
mazowieckiego ma na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, wzajemne poznanie się i zbliżenie
pomiędzy potomkami generacji, które przez 1000 lat żyły obok siebie. Jednak jego priorytetem jest
pielęgnowanie pamięci o ofiarach Holokaustu i II wojny światowej. Kolejnym projektem było propagowanie
wolontariatu. VIII Charytatywny Koncert Talentów 2017 na rzecz dzieci z Siedleckiego Domu Dziecka „Pod
Kasztanami” (14.XII.2017 r.). Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i
chętnie w nich uczestniczą. Analiza strony internetowej I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach pokazuje jak
szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne poprzez wyjście do DPS „Dom nad Stawami” w
Siedlcach. 10.I.2018 r. uczniowie klasy I e (profil humanistyczny) wraz z uczniami klas I a (profil biologicznochemiczny), I d (profil matematyczno-fizyczny) i II d (profil matematyczno-fizyczny) byli gośćmi DPS „Dom nad
Stawami” w Siedlcach. 9.X.2017r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych klasa Ig (profil
matematyczno-geograficzny) wraz z kilkoma osobami z klas II d (profil matematyczno-fizyczny) i I e (profil
humanistyczny) oraz z panią wicedyrektor Agnieszką Kozą i panią profesor Anną Matejko, wybrała się do Domu
Pomocy Społecznej "Dom nad Stawami" w Siedlcach. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z
nauczycielką przedsiębiorczości w I LO im. B. Prusa w Siedlcach Panią prof. Anną Pałką należy stwierdzić, że
uczniowie klasy II g (profil matematyczno-geograficzny) byli aktywni w Zespole Szkół w Suchożebrach,
wystawiając sztukę teatralną, jak również wzięli udział w przedstawieniu w Domu Kultury w Przygodach. Z
wywiadu wynika, że uczniowie klasy II d (profil matematyczno-fizyczny) zbierali karmę dla zwierząt w Wólce
Wiśniewskiej na rzecz schroniska. Klasa II f (profil matematyczno-fizyczny) także zaangażowała się w
wolontariat na rzecz schroniska w Sokołowie Podlaskim odwiedzając je. Kolejnym programem jest
przeciwdziałanie zagrożeniom istniejącym w środowisku lokalnym. Program ten obejmował warsztaty
profilaktyczne pt. „Mam swój styl – nie biorę”. Powyższe warsztaty miały miejsce w szkole 16 i 18 X 2017 r. W
dniu 2.03.2018 w programie edukacyjnym "Profilaktyka" wystąpili Jacek i Michał Musiatowicz. W ramach
kształtowania postaw etycznych i poszanowania godności człowieka organizowany jest w szkole Dzień Papieski
(13.X.2017 r.).
Projektem, który miał na celu ukazanie autorytetów było spotkanie z absolwentami I LO w Siedlcach w ramach
Święta Szkoły 29.09.2017 r.: dr n.med. Hanną Wilk-Manowiec, specjalistką kardiologiem; Sędzią Sądu
Apelacyjnego w Warszawie Witoldem Oknińskim Wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Zjazdowego
Absolwentów; Prezesem Sądu Rejonowego w Siedlcach:SSR Agnieszką Tomasiewicz – Celińską; dr
n.ekonomicznych Urszulą Zając-Pałdyną pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Instytucje i organizacje lokalne organizują imprezy, konkursy, zawody sportowe z nagrodami. Taką
imprezą była III Sesja Prusa. Sponsorami na podstawie ulotki są: Cukiernia Pszczółka Skórzec, Piekarnia
Baldwin, Drogerie Laboo, AliGart Poligrafia, Pizzeria DaGrasso, Kręgielnia Factory 157, OSK „Jacek”, OSK
„Wałowa”, Studio Fotograficzne MYSLUB, Kazik Mateńko Fotografia, FCE Placówka Edukacyjna, Sklepik Szkolny
Ryneczek Prusa. Patronem medialnym konkursu jest Tygodnik Siedlecki.
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W pływalni przy PG nr 4 w Siedlcach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Siedlec w pływaniu im. Marii Żyburowej,
w których odnieśli sukcesy uczniowie I LO w Siedlcach.
Szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
Wnioski:
Szkoła jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym i wychowawczym wspierającym kulturę w środowisku lokalnym.
Propaguje zasady poszanowania godności, praworządności, uczciwości, dbałości o kulturę osobistą oraz
przeciwstawiania się patologiom społecznym.
Tradycja szkoły jest kontynuowana poprzez Zjazd Absolwentów. W oparciu o stronę internetową I LO im.
B. Prusa w Siedlcach należy podać do wiadomości, że 6 X 2018 r. odbędzie się XI Zjazd Wychowanków i
Nauczycieli Gimnazjum I Liceum im. B. Prusa w Siedlcach.

Priorytetowym celem I LO im. B. Prusa w Siedlcach jest troska o dydaktykę i wychowanie moralnospołeczne uczniów, w szczególności:

1. Kształtowanie wzajemnych stosunków na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie
atmosfery sprzyjającej rozwijaniu więzi koleżeńskich;
2. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów;
3. Rozwijanie aktywności uczniów na terenie klasy, Szkoły i szerszego środowiska:
a) naukowej
b) sportowej
c) artystycznej
4. Budzenie zainteresowania życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie działań na rzecz tego
środowiska;
5. Ułatwianie organizowania i wykorzystywania wolnego czasu
6. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych;
7. Upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowania

Niniejszy tekst powstał w oparciu o stronę internetową I LO im. B. Prusa w Siedlcach i wpisy w Księdze
Zastępstw w roku szkolnym 2017/2018.
Ad. 1
W ramach realizacji powyższego celu zorganizowano w roku szkolnym 2017/2018 Obóz integracyjny
dla klas pierwszych I LO im. B. Prusa w Siedlcach. Odbył się on w dniach 4-8 września 2017 r. w Jabłonowcu
nad Okrzejką. Oprócz tego 30.11.2017 r. młodzież I LO im. B. Prusa budowała igloo. Była to znakomita
okazja do integracji uczniów i podziału obowiązków. Kolejnym przedsięwzięciem było wspólne
kolędowanie absolwentów i uczniów I LO im. B. Prusa w dniu 6 stycznia 2018 r. w kościele Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Siedlcach.
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Ad. 2
W zakresie edukacji prawnej zorganizowano symulację rozprawy cywilnej w Sądzie Rejonowym w
Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a. Celem powyższej akcji było przeciwdziałanie agresji i korzystanie
z mediacji w kwestii sporów międzyludzkich.
Ad.3
ad. a)
Uczniowie I LO im. B. Prusa w Siedlcach wykazali się następującą aktywnością naukową:
- 22.09.2017 r. przeprowadzono w szkole „Konkurs Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły”.
- 10 października 2017 r. odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Euler. Troje
uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł Laureata: Mateusz Krzyziński z klasy 2d zajął I miejsce, a Artur
Żółkowski z klasy 2f - II miejsce w kategorii klas drugich szkół ponadgimnazjalnych oraz Julia Salamon z
klasy 1d - II miejsce w kategorii klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
- 16 października 2017 r. Julia Paczuska z klasy IIIG otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium to otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli w swojej szkole najwyższą
średnią oraz odznaczają się uzdolnieniami w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy. Julia spełniła te warunki
osiągając wysoką średnią i odnosząc sukcesy w wielu konkursach z języka niemieckiego.
- W dniach 9. – 12.11.2017 r. Julia Gajek z klasy 2g uczestniczyła w wyjeździe do Oranienburga (Niemcy).
Wyjazd został ufundowany przez Starostę Powiatu Siedleckiego i Starostę Powiatu Oberhavel i był nagrodą
za osiągnięcia w nauce języka niemieckiego.
- 17 listopada odbyła się wycieczka klasy 2F do Łodzi. Celem wycieczki były pokazy z fizyki, planetarium oraz
warsztaty z elektroniki.
- 18 listopada uczniowie klasy 2g wzięli udział w XIX edycji Explorers Festival a tym samym w kolejnej Wielkiej
Lekcji Geografii w Łodzi. Po ogłoszeniu wyników testu okazało się, że wśród najlepszych młodych geografów,
dokładnie na trzecim miejscu znalazł się nasz uczeń Kacper Chruśliński z klasy 2g.
- W dniu 29 listopada 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje do VIII Dyktanda Siedleckiego. Zwyciężczyniami
etapu szkolnego zostały:
1. Aleksandra Wysokińska (2b)
2. Anna Rutkiewicz (1d)
3. Edyta Wyrzykowska (3e)
- 15.01.2018 r.: W Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Niemieckiego „Deutschfreund” wzięło udział
25 naszych uczniów. Czwórka spośród nich uzyskała wyróżnienie osiągając bardzo dobre wyniki. Są to:
Julia Paczuska (3g) – 87,05%, 2. miejsce w województwie mazowieckim;
Karolina Karcz (1g) – 84,82%, 3. miejsce w województwie mazowieckim;
Bartłomiej Wróblewski (3f) – 75,89%, 10. miejsce w województwie mazowieckim;
Aleksandra Kukla (2a) – 75% i również 10. miejsce w województwie.
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- 16.01.2018 r.: Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”. Tematem
przewodnim tegorocznej edycji jest wiedza o Niemczech.
W eliminacjach szkolnych największą wiedzą o Niemczech wykazali się Karolina Karcz, Mateusz Obrępalski i
Łukasz Zacharczuk z klasy 1g. Reprezentować oni będą naszą szkołę w dalszych eliminacjach.
- 01.02.2018 r. : Do części ustnej zawodów okręgowych XLIV Olimpiady Historycznej zakwalifikowało się dwóch
uczniów naszej szkoły:
Jakub Orzyłowski z klasy II f
Filip Piskorski z klasy I e.
Jakub Orzyłowski został laureatem zawodów okręgowych – II miejsce – i będzie reprezentował naszą szkołę
w zawodach centralnych.
- 20 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się Gala Finałowa III edycji konkursu historycznego Patria Nostra.
I miejsce zdobył zespół uczniów naszej szkoły pod opieką mgr Jana Chróścickiego.
Skład zwycięskiej drużyny: Anna Jastrzębska z kl.2F, Ewelina Stępnik z kl.2F, Eryk Kalaciński z kl.2E
- 9 marca 2018 r. w Collegium Mazovia odbyła się Uroczystość ogłoszenia wyników II etapu Olimpiady
Wiedzy Technicznej.
Do II etapu zakwalifikowało się 13 naszych uczniów. Adam Stec z kl. 3f zajął II miejsce i zakwalifikował się
do etapu centralnego, który odbędzie się w dn. 6-8 kwietnia 2018 r. w Gdańsku.
Wyrazy uznania należą się też dla Janka Boruty z kl. 3f za zajęcie IV miejsca w etapie okręgowym.
- 15.04.2018 r. - Anna Figat z kl.1a na II miejscu w Konkursie Wiedzy o Historii Diecezji Siedleckiej w 200
rocznicę Jej powstania.
- 10 kwietnia 2018 w Białej Podlaskiej odbył się Regionalny Konkurs Wiedzy o Francji.
Uczestnikami byli Dąbrowski Kacper z kl. 1b, Łupież Magda z kl. 1c, Wardak Alicja z kl. 1 e, Ułasiuk Beata z kl.
2b, Krzyziński Mateusz z kl. 2d, Pastor Mateusz z kl. 2d, Łukasiewicz Mariusz z kl. 2 g. Dyplom z wyróżnieniem
otrzymała Beata Ułasiuk.
- 18 kwietnia 2018r. w Siedlcach odbył się diecezjalny etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Uczeń I LO w Siedlcach Jakub Boruta przeszedł do kolejnego etapu konkursu.
- 19.04.2018 r.: Niektórzy z uczniów naszej szkoły są stypendystami Mazowieckiego programu stypendialnego
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji znaleźli się m.in. uczniowie
klas biologiczno-chemicznych Błażej Misiura (2b), Dominika Potyra (1a) oraz Agata Król (2c), którzy w ramach
opracowanych indywidualnych programów rozwoju edukacyjnego zajmują się realizacją projektów
edukacyjno-badawczych z obszaru chemii i kosmetologii.
- 19.04.2018 r.: Wspaniały wynik w kategorii szkół ponadgimnazjalnych VIII Dyktanda Siedleckiego dla
naszych uczennic:
I miejsce oraz tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Anna Rutkiewicz (kl. 1d)
II miejsce oraz tytuł Vicemistrza Ortografii zdobyła Edyta Wyrzykowska (kl. 3e)
Gratulujemy! Dzięki zwycięstwu Ani Rutkiewicz I Liceum im. B. Prusa może poszczycić się tytułem Szkoła
Mistrzów Ortografii 2018.
- 20.04.2018 r.: Adam Stec z klasy 3F został Finalistą XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej!
str. 45

Adam brał udział w Finale 44. Olimpiady Wiedzy Technicznej w Gdańsku i zdobył wymaganą liczbę punktów
potrzebną do uzyskania tytułu Finalisty.
- 26.04.2018 r.: Anna Figat z kl.1a jest laureatką (I miejsce) w Finale Międzyszkolnym Parafialnym
Multimedialnym Konkursie "Milion od Honorata" o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej
Błogosławionego Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego.
ad. b)
- W dniu 8 listopada 2017 r. został rozegrany Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Święta
Niepodległości.
Wzięły w nim udział cztery zespoły z I LO, II LO, IV LO i ZSP nr 3 w Siedlcach. Siatkarki z Prusa wygrały z każdym
zespołem zdobywając zwycięski Puchar.
Skład drużyny: Klaudia Gajowniczek 3g, Małgorzata Buczak 3b, Weronika Janisiewicz 3d, Dominika Strep 2b,
Weronika Sworczuk 2b, Magdalena Semeniuk 2e, Katarzyna Michalak 2e, Aleksandra Skwierczyńska 1a, Julia
Arct 1a, Aleksandra Górka 1a, Kinga Owczarska 1d.
Opiekun: Paulina Guzek
- 10 listopada 2017na pływalni w PG nr 4 w Siedlcach odbyły się Otwarte Mistrzostwa z Siedlec w pływaniu
im. Marii Żyburowej. Nasi uczniowie zaprezentowali się rewelacyjnie, kilkakrotnie zajmując miejsca na
podium.
- W dniu 27 listopada odbył się II Turniej Szachowy w Prusie - Symultanka z panem Zdzisławem Stefanoffem Prezesem Klubu Szachowego "Skoczek" Siedlce. Udział wzięło 16 uczniów i jedna uczennica. Rozgrywane
partie zakończyły się wynikiem 14,5 : 2,5 dla naszego Gościa-Symultanisty, który wygrał 13 partii, 3 zremisował
i jedną przegrał.
- Finał Międzypowiatowej Licealiady w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt odbył się w dniu 7 marca
2018 r. w sali sportowej ARMS w Siedlcach.
Przystąpiło do niego 8 zespołów z poszczególnych powiatów regionu siedleckiego.
Nasza szkoła reprezentowana była przez Annę Pastor z kl. II A oraz Paulinę Jaszczuk z kl. II D, a merytoryczną
opieką otoczył je Piotr Szyszkowski.
- W dniu 7 marca 2018 r odbyła się Międzypowiatowa Licealiada w pływaniu.
Nasi uczniowie zaprezentowali się wyśmienicie, zajmując miejsca na podium i zdobywając medale.
- 15.03.2018 r.: 15 marca 2018 r. w ZSP Nr 4 w Siedlcach odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Siedleckich Szkół
w Szachach Błyskawicznych. III Otwarte Mistrzostwa Siedleckich Szkół w Szachach Błyskawicznych to
największy siedlecki turniej szachowy dla szkół.
- W dniu 16 marca 2018 r reprezentacja naszej szkoły w piłce siatkowej dziewcząt wywalczyła srebrny
medal w Finale Miedzypowiatowej Licealiady. Dziewczęta pokonały zespół z "Królówki" wynikiem 3:2.
- 26.03.2018 r.: W roku obchodów 100 - lecia niepodległości Polski oraz w 95 - lecie powołania I Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa, dnia 26 marca 2018 r. rozegrano w tymże liceum Finał Międzypowiatowej
Licealiady w koszykówce chłopców.
ad. c)
- 27 września 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły Jana Pawła II "Słowo - dar i tajemnica".
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- 24 października 2017 r.: W XV Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Słowo dar i tajemnica" naszą szkołę wspaniale reprezentowali: Marta Tchórzewska, Gabriela Włodek, Przemysław
Pawluk oraz Jakub Frączek.
Z dumą informujemy, że I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła nasza koleżanka - Marta
Tchórzewska - uczennica klasy 1a.
Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić naszego kolegę i ucznia klasy 2e - Jakuba Frączka.
- 25 października 2017 r. ( środa) w Sali Białej MOK, przy ul. Pułaskiego 6 w Siedlcach odbył się Koncert
Stypendialny Dawida Szwejkowskiego ucznia klasy 1B.
- 09.11.2017 r.: Znamy już wyniki konkursu recytatorskiego "Zaduszki poetyckie", organizowanego przez
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Dziś, o godz. 10.00 w Sali "Podlasie" wyłoniono zwycięzców etapu
regionalnego. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Borkowska (kl. 1a), Katarzyna Łubik (kl. 1e) i Marta
Tchórzewska (kl. 1a). Jury Konkursu po obejrzeniu występu 24 recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych
przyznało:
I miejsce XXVII Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję "Zaduszki poetyckie" - Marcie Tchórzewskiej!
Karolina Borkowska i Katarzyna Łubik znalazły się w gronie wyróżnionych osób.
- 1 grudnia 2017 (piątek) o godz.18:00 odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne stypendysty Prezydenta
Miasta Siedlce w Sali Białej MOK naszego ucznia Mariusza Maciejewicza. Były to piękne wiersze liryczne, pełne
miłości, samotności ale też nadziei. Przedstawione przez koleżanki i kolegów ze szkoły i z SGL Witraż przy MOK
Siedlce.
- 14 grudnia 2017r. o godz. 18.00 w Sali Białej MOK odbył się wieczór stypendystki Prezydenta Miasta
Siedlce - Anny Wściślak, członkini SGL "Witraż" MOK, uczennicy I LO im. B. Prusa w Siedlcach. Wiersze Ani
czytały koleżanki i dyrektor Krzysztof Tomaszewski SGL "Witraż". Wystawione też były prace malarskie poetki.
Wieczór uświetniła pięknymi piosenkami Wiktoria Mikiciuk.
- 31.01.2018 r.: XXVII Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej "Kamień wiary" - eliminacje szkolne
- 23.02.2018 r. : Udany występ recytatorski Marty Tchórzewskiej (1a) i Natalii Wąsowskiej (2g) został
nagrodzony II miejscem ex aequo w XXVII Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej
"Kamień wiary" - gratulujemy Recytatorkom bardzo serdecznie i dziękujemy za chęć dzielenia się pasją i
wrażliwością artystyczną! Jesteście dumą naszej Szkoły.
- 24.03.2018 r.: Sukces Chóru I LO im. B. Prusa w Siedlcach na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół
Ponadpodstawowych KALISZ 2018 „Dylu dylu na badylu co to za muzyka?”
Ad. 4
Na uwagę zasługuje także związek między I LO im. B. Prusa w Siedlcach a środowiskiem lokalnym.
Projekt Planetarium „Niebo Prusa” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Siedlec. Dzięki
uczestnictwu w projekcie uczniowie posiadają wiedzę o astronomii, która wykracza poza ramy lekcyjne.
- 20.09.2018 r.: 1770 głosów oddano w pierwszym w Naszym Mieście głosowaniu dot. budżetu
partycypacyjnego. Liczenie głosów zakończyło się w środę, 20 września. Komisja przedstawiła już
Prezydentowi Miasta stosowny protokół z ustalenia i obliczenia wyników głosowania. W okręgu nr 2
na słoneczne obserwatorium astronomiczne w I LO im. B. Prusa głosowało 701 osób, które przyznały
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projektowi 6822 pkt. Teraz zwycięskie projekty zostaną wpisane do realizacji do "Projektu budżetu Miasta na
rok 2018".
- 19.X.-22.X.2017 r. :
Piątek, 20 października 2017r.
Planetarium "Niebo Prusa" - seanse dla grup szkolnych,
Sobota, 21 października 2017r.
Planetarium "Niebo Prusa" - seanse dla odwiedzających - wejście wg kolejki.
13.30-14.15 dr Konrad Nesteruk (absolwent ILOim.B.Prusa), Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen, Szwajcaria
- "Protony kontra nowotwór"
Sala gimnastyczna - Dzień z Fizyką Jądrową - Wystawcy: NCBJ i ME oraz zaprzyjaźnione szkoły.
Sala nr 17 - Wykłady towarzyszące w ramach FNiS.
- 19.X.- 20.X.2017 r. : Europejskie Centrum Biznesu oraz Miasto Siedlce zorganizowali III
edycję Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017. Szczyt odbył się w dniach 19-20 października
2017r., w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym przy ul. Żytnia 39. Temat przewodni
Szczytu brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
Młodzież naszej szkoły (klasa 2F) brała w nim udział.
Ad. 5
•

21.03.2018 r. zorganizowano w I LO im. B. Prusa w Siedlcach III Sesję Prusa.

Ad. 6
•

08.09.2017 r. – „Wesele” pod fontanną – akcja w ramach Narodowego Czytania

•

18.09.2017 r. - VIII edycja projektu „Jesteśmy razem”

•

29.09.2017 r. – Święto Szkoły – W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi kształtowane są postawy
patriotyczne, obywatelskie i prospołeczne.

•

09.10.2017 r. – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych: W dniu 9.10.2017r. z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych klasa Ig wraz z kilkoma osobami z klas IId i Ie oraz z panią
wicedyrektor Agnieszką Kozą i panią profesor Anną Matejko, wybrała się do Domu Pomocy
Społecznej "Dom nad Stawami" w Siedlcach.

•

13.10.2017 r. – Dzień Papieski i Dzień Edukacji Narodowej

•

27.10.2017 r. – Spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewiczem – kształtowanie postaw prospołecznych i
etycznych

•

II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej 10.11.2017 r.

•

14.12.2017 r. – Charytatywny Koncert Talentów na rzecz dzieci z Siedleckiego Domu Dziecka „Pod
Kasztanami”.

Ad. 7
•

15.09.2017 r. – spotkanie z p. Marcinem Gasiukiem – urzędnikiem Unii Europejskiej

•

03.11.2017 r. – wybory do Młodzieżowej Rady Szkoły
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Wnioski:
Niniejsza analiza przedstawia działania zarówno uczniów jak i nauczycieli. Można zaobserwować, że
wspólne działania nakierowane są na określone cele i przynoszą wiele realnych korzyści, w szczególności zaś
dbają o dobre imię i wizerunek szkoły.

c.d. Analiza dokumentów szkolnych. Wpisy na stronie internetowej szkoły, i w Księdze zastępstw, Program
wychowawczy szkoły, Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018, Rozszerzony program wychowawczoedukacyjny dla klasy prawno-dziennikarskiej.

Następujące zadania są podejmowane przez I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach:
1.
2.
3.
4.

Akcje
Wyjazdy
Spotkania z zaproszonymi gośćmi
Wyjścia

Wymaganie 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek brzmi następująco: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się. Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach tworzą zadania popularyzujące
uczenie się. Powyższe wymaganie spełnia Planetarium w Siedlcach „Niebo Prusa” (zwane dalej Planetarium),
powołane przez nauczyciela fizyki I LO w Siedlcach, Pana prof. Sławomira Miernickiego. Jest ono instytucją
kultury, której misją jest popularyzacja astronomii, osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego,
technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe
życie. Z analizy dokumentów szkolnych, zarządzenia nr 300/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21.08.2017
r., karty do głosowania budżetu partycypacyjnego na rok 2018 – okręg konsultacyjny nr 2 wynika, że inicjatywa
pt. „Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne” przy I LO im. B. Prusa w Siedlcach otrzymało dofinansowanie
z budżetu Miasta Siedlce na rok 2018.
Wymaganie 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek brzmi następująco: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej. Sąd Rejonowy w Siedlcach był miejscem symulacji rozprawy cywilnej z udziałem
uczniów klasy II e I LO w Siedlcach w ramach rozszerzonego programu wychowawczo-edukacyjnego dla klasy
prawno-dziennikarskiej. Symulacja rozprawy cywilnej miała miejsce 29.XI.2017 r. Analiza dokumentów
szkolnych, w szczególności „Rozszerzonego programu wychowawczo-edukacyjnego dla klasy prawnodziennikarskiej” pokazuje, że wymaganie 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r.
zostało spełnione poprzez wyjście do Sądu Rejonowego w Siedlcach, spotkanie z prawnikami i uczestnictwo
uczniów w symulacji rozprawy cywilnej. Oprócz symulacji rozprawy cywilnej w Sądzie Rejonowym w Siedlcach,
uczniowie nabywają umiejętności i wykorzystują je do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
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poprzez wyjazdy. Z analizy strony internetowej szkoły wynika, że powyższe wymaganie jest realizowane
poprzez:
- wyjazd klasy 2b (profil biologiczno-chemiczny) w dniach 19-20. X.2017 r. do Łódzkiego Uniwersytetu
Medycznego
- warsztaty z elektroniki na Politechnice Łódzkiej – 18.XI.2017 r. W wyjeździe wzięła udział klasa 2g – profil
matematyczno-geograficzny
- wycieczka klas 2d (profil matematyczno-fizyczny) i 2g (profil matematyczno-geograficzny) na Wydział
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Łodzi – 23.11. – 24.11.2017 r.
- wycieczka klasy 3e (profil humanistyczny) 29.11.2017 r. do Muzeum Narodowego w Warszawie
Wymaganie 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek brzmi następująco: Uczniowie są aktywni. Uczniowie I LO im. Bolesława Prusa w
Siedlcach inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i
społeczności lokalnej. Analiza strony internetowej I LO w Siedlcach pokazała, że uczniowie udzielają się w
akcjach charytatywnych, takich jak: VIII Charytatywny Koncert Talentów 2017 na rzecz dzieci z Siedleckiego
Domu Dziecka „Pod Kasztanami” (14.XII.2017 r.). Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole
lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z nauczycielką
przedsiębiorczości w I LO im. B. Prusa w Siedlcach Panią prof. Anną Pałką należy stwierdzić, że uczniowie klasy
II g (profil matematyczno-geograficzny) byli aktywni w Zespole Szkół w Suchożebrach, wystawiając sztukę
teatralną, jak również wzięli udział w przedstawieniu w Domu Kultury w Przygodach. Z wywiadu wynika, że
uczniowie klasy II d (profil matematyczno-fizyczny) zbierali karmę dla zwierząt w Wólce Wiśniewskiej na rzecz
schroniska. Klasa II f (profil matematyczno-fizyczny) także zaangażowała się w wolontariat na rzecz schroniska
w Sokołowie Podlaskim odwiedzając je. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć
sportowych. Na podstawie analizy strony internetowej szkoły wynika, że w pływalni przy PG nr 4 w Siedlcach
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Siedlec w pływaniu im. Marii Żyburowej, w których odnieśli sukcesy uczniowie
I LO w Siedlcach. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych
aktywności. Jedną z takich aktywności była III sesja Prusa. Na podstawie obserwacji szkoła brała udział w
konkursie fotograficznym „III Sesja Prusa”. Sponsorami na podstawie ulotki są: Cukiernia Pszczółka Skórzec,
Piekarnia Baldwin, Drogerie Laboo, AliGart Poligrafia, Pizzeria DaGrasso, Kręgielnia Factory 157, OSK „Jacek”,
OSK „Wałowa”, Studio Fotograficzne MYSLUB, Kazik Mateńko Fotografia, FCE Placówka Edukacyjna, Sklepik
Szkolny Ryneczek Prusa. Patronem medialnym konkursu jest Tygodnik Siedlecki.
Wymaganie 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek brzmi następująco: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Analiza
strony internetowej I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach pokazuje jak szkoła realizuje działania wychowawcze
i profilaktyczne poprzez wyjście do DPS „Dom nad Stawami” w Siedlcach. 10.I.2018 r. uczniowie klasy I e (profil
humanistyczny) wraz z uczniami klas I a (profil biologiczno-chemiczny), I d (profil matematyczno-fizyczny) i II d
(profil matematyczno-fizyczny) byli gośćmi DPS „Dom nad Stawami” w Siedlcach. 9.X.2017r. z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych klasa Ig (profil matematyczno-geograficzny) wraz z kilkoma osobami
z klas II d (profil matematyczno-fizyczny) i I e (profil humanistyczny) oraz z panią wicedyrektor Agnieszką Kozą
i panią profesor Anną Matejko, wybrała się do Domu Pomocy Społecznej "Dom nad Stawami" w Siedlcach.
13.X.2017 r. zorganizowano w szkole coroczny Dzień Papieski. Każdego roku we współpracy z parafią pw.
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Świętego Stanisława w Siedlcach odbywają się Rekolekcje Wielkopostne, które nie tylko integrują młodzież,
ale kształtują postawy etyczne. 27.03.2018 r. młodzież klas maturalnych wraz z Dyrekcją szkoły i
wychowawcami wzięła udział w Pielgrzymce Maturzystów do Częstochowy. I LO im. Bolesława Prusa w
Siedlcach edukuje, w jaki sposób należy odnieść się do wydarzeń historycznych dotyczących historii Żydów i
stosunku Polaków do nich. Projekt „Jesteśmy razem” prowadzony przez MHŻP POLIN we współpracy polskoizraelskiej pod patronatem wojewody mazowieckiego ma na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń,
wzajemne poznanie się i zbliżenie pomiędzy potomkami generacji, które przez 1000 lat żyły obok siebie. Jednak
jego priorytetem jest pielęgnowanie pamięci o ofiarach Holokaustu i II wojny światowej. I LO im. B. Prusa w
Siedlcach realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne zapraszając gości. Są to:
•
•
•
•
•
•
•

•

spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią 20.02.2018 r.
spotkanie z absolwentem I LO w Siedlcach Piotrem Onyszczukiem, obecnie studentem Informatyki
PW, 14.02.2018 r.
spotkanie z pianistką Joanną Różewską 15.12.2017 r.
spotkanie z absolwentem szkoły Tomaszem Baką, obecnie studentem Oxford University,
20.12.2017 r. i 03.01.2018 r.
spotkanie z Chadem Austinem – stypendystą William Fulbright Foundation USA – 14.11.2017 r.
spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewiczem – 27.20.2017 r.
spotkania z absolwentami I LO w Siedlcach w ramach Święta Szkoły 29.09.2017 r.: dr n.med. Hanną
Wilk-Manowiec, specjalistką kardiologiem; Sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie Witoldem
Oknińskim Wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Zjazdowego Absolwentów; Prezesem Sądu
Rejonowego w Siedlcach:SSR Agnieszką Tomasiewicz – Celińską; dr n.ekonomicznych Urszulą
Zając-Pałdyną pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
spotkanie z Marcinem Gasiukiem – urzędnikiem Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za fundusze
unijne w Polsce (15.09.2017 r.)

Analiza strony internetowej szkoły wykazała jak ważne są działania mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. W dniu 2.03.2018 w programie
edukacyjnym "Profilaktyka" wystąpili Jacek i Michał Musiatowicz.
Wymaganie 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek brzmi następująco: Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na
rzecz wzajemnego rozwoju. Z analizy strony internetowej I LO w Siedlcach wynika, że dane instytucje lokalne
wspierają szkołę w następujący sposób: Urząd Miasta Siedlce jest fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych
uczniów i absolwentów szkoły; CKiS w Siedlcach organizuje spektakle teatralne z udziałem uczniów i
absolwentów I LO im. B. Prusa w Siedlcach; MOK w Siedlcach przygotowuje Koncerty Stypendialne, w których
biorą udział uczniowie I LO w Siedlcach; UPH w Siedlcach wraz z Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
współorganizują „Festiwal Nauki i Sztuki”, w którym uczestniczą uczniowie i absolwenci szkoły. Wszystkie klasy
pierwsze uczestniczą w projekcie „Lekcje z ZUS” w ramach lekcji przedsiębiorczości.
Wyjście klasy 2f (profil matematyczno-fizyczny) w ramach III edycji Ogólnopolskiego Szczytu
Gospodarczego OSG 2017. Szczyt odbył się w dniach 19-20 października 2017r., w Siedlcach na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym przy ul. Żytnia 39. Temat przewodni Szczytu brzmiał: „Państwo – Gospodarka
– Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
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W oparciu o stronę internetową I LO im. B. Prusa w Siedlcach należy podać do wiadomości, że 6 X 2018 r.
odbędzie się XI Zjazd Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum I Liceum im. B. Prusa w Siedlcach.

Wniosek:
Największą wartość edukacyjną szkoły stanowią spotkania z gośćmi I LO im. B. Prusa w Siedlcach , które
motywują uczniów do osiągania jeszcze lepszych wyników w nauce oraz do podejmowania nowych,
ambitnych wyzwań.
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WMIOSKI I REKOMENDACJE
Przedmiotem badań ewaluacyjnych było ustalenie poziomu realizacji wymagania VII pod kątem współpracy
naszej szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym oraz rodzicami i pozyskanie
informacji jak taka współpraca wpływa na rozwój ucznia. Dobór próby badawczej i wyniki badań
ewaluacyjnych pozwalają określić ‘Jak nasza szkoła funkcjonuje w środowisku lokalnym’. Szkoła spełnia
powyższe wymaganie w stopniu wysokim i jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
WNIOSKI:
1. Szkoła, w sposób celowy i zaplanowany współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym.
2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym pozytywnie wpływa na ich wzajemny rozwój oraz rozwój
uczniów
3. Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów i w różnych formach z nimi współpracuje
4. Szkoła systematycznie pozyskuje informacje dotyczące potrzeb środowiska lokalnego i wykorzystuje
je do swojej działalności
5. Wspólnie z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku organizuje szereg przedsięwzięć na
rzecz tego środowiska oraz służy mu również swoimi zasobami.
6. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły poprzez swoich przedstawicieli i indywidualnie zgodnie z
przepisami obowiązującymi w oświacie.
7. W swojej działalności statutowej szkoła ma wytyczone i zaplanowane przedsięwzięcia służące
środowisku i uczącej się młodzieży
8. Inicjatywy podejmowane przez szkołę cieszą się bardzo dużą popularnością i są oceniane pozytywnie
przez społeczność lokalną i rodziców
9. Uczniowie i nauczyciele chętnie angażują się w różne działania na rzecz społeczności lokalnej
10. Funkcjonowanie naszego liceum w środowisku lokalnym zostało ocenione przez organ prowadzący na
najwyższym poziomie

Rekomendacje dotyczą współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym wynikają z podsumowania badań
ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród przedstawicieli społeczności lokalnej – rodziców i wywiadu z
przedstawicielem organu prowadzącego Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Siedlcach, jak
również z analizy dotychczasowych działań i obserwacji pracy szkoły. Ich celem jest zapewnienie większej
wrażliwości placówki na potrzeby środowiska lokalnego i lepszą współpracę w przyszłości, w większości
dotyczącą jednak kontynuacji już podjętych działań jak następuje:
1. Dalsze systematyczne i prawidłowe rozpoznawanie potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje szkoła
2. Wypracowanie pozytywnej postawy nauczycieli w omawianej kwestii
3. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami, które dotychczas nie były otwarte na
współpracę ze szkołą
4. Kreowanie postaw uczniów sprzyjających powyższej współpracy
5. Uznanie przez Radę Pedagogiczną współdziałania ze środowiskiem za jedno z kluczowych zadań szkoły
i wypracowanie odpowiednich procedur
6. Korzystanie z zasobów miasta oraz udostępnianie zasobów własnych na rzecz mieszkańców
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7. Współorganizowanie wszelkich wydarzeń dotyczących tradycji, historii, pomocy społecznej oraz
sportowych skierowanych do społeczności lokalnej
8. Zapraszanie do szkoły przedstawicieli tej społeczności oraz absolwentów
9. Udział we wszelkich ważnych wydarzeniach miasta oraz podejmowanie działań mających na celu
kreowanie dobrego wizerunku szkoły
10. Zwiększenie współpracy z rodzicami i zaangażowanie ich w pracę na rzecz szkoły
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PODSUMOWANIE
9 wymagań skierowanych przez państwo do szkół i placówek oświatowych wskazuje strategiczne i
priorytetowe zadania wybrane w taki sposób, aby stanowiły one pomoc w organizacji pracy szkoły i
rozwiązywaniu jej problemów. Właściwe zrozumienie tych wymagań i ich miejsca w działalności każdej
placówki jest jednym z podstawowych warunków sukcesu edukacyjnego szkoły i nadzoru pedagogicznego.
Badanie poziomu realizacji tych wymagań czyli ewaluacja wewnętrzna jest mechanizmem, który wyposaża
szkoły w zdolność samodzielnej poprawy jakości swego funkcjonowania i monitorowania postępów.
W roku szkolnym 2017/2018 zespół ewaluatorów prowadził badania mające na celu określenie stopnia
spełnienia następujących wymagań:
I ‘Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się’
VII ‘ Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju’
Naszym celem było zebranie i porównanie informacji z różnych źródeł, uwzględnienie różnych punktów
widzenia oraz uczestnictwo członków społeczności szkolnej i przedstawicieli organu prowadzącego w procesie
ewaluacji. Nieskomplikowane metody badań, ich szeroki zakres, czytelne i jednoznacznie sformułowane
pytania oraz respektowanie klasycznych zasad autoewaluacji pozwoliły nam na obiektywną ocenę poziomu
realizacji wybranych wymagań. Rozsądny zakres prac ewaluacyjnych, dostosowanie metod do możliwości i
posiadanego czasu oraz planowanie i realizacja procesów ewaluacyjnych – 2 semestr roku szkolnego, zapewnił
zespołowi przeprowadzenie badań w sposób profesjonalny a przede wszystkim całościowy.
Praca ewaluatorów oraz powyższy raport z przeprowadzonych badań mają sens wtedy, kiedy informacje będą
użyteczne dla ich odbiorców. Poczucie użyteczności jest bardzo ważne dla zespołu, cechą efektywnej ewaluacji
wewnętrznej jest fakt, że nie jest ona sztuką dla sztuki.
Wyniki ewaluacji powinny być każdorazowo wykorzystane do poprawy jakości pracy szkoły i jej rozwoju.
Powinny być podstawą do podjęcia decyzji o działaniach prowadzących do zmiany na lepsze w obszarach pracy
wskazanych w raporcie. Kryterium użyteczności pozwala nam ocenić w jakim stopniu realizacja działań
ewaluacyjnych rzeczywiście przyczyniła się do rozwiązania wskazanych problemów i poprawy jakości pracy
naszej placówki.
Mamy nadzieję, że nasza praca pomoże zrozumieć istotę, sens i znaczenie wszystkiego, co dzieje się w szkole
i wokół niej, pozwoli nauczycielowi na realizację własnych pomysłów a placówce ułatwi planowanie,
organizowanie, realizację i modyfikowanie procesów edukacyjnych. Szkoła się zmienia i zmieniają się
uczniowie. Jeżeli zastanowimy się czym stała się obecna szkoła to dojdziemy do wniosku, że oprócz
‘standardowych’ przedmiotów uczymy również kreatywności, umiejętności współpracy, komunikacji i
krytycznego myślenia. Szkoła stanowi też wspólnotę oraz buduje wspólnotę ze środowiskiem lokalnym.
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