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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez

wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej

obszarów.

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych

w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach

na różnego rodzaju testach, egzaminach),

- o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach

i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania,

charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), 

- o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami

uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu

w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), 

- o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących

o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-10-2011 - 07-11-2011 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli Alina Dudek, Regina Pieczara, Dorota Skrzypek.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole

nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.

Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe

(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru

próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.

Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria

badanych/źródła danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad

pogłębiony

nd nd

Nauczyciele Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Szkoła, w której

pracuję"

Badanie na próbie pełnej 30

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani

pod względem stażu,

nauczanego przedmiotu i

pracy w zespołach

zadaniowych oraz pedagog

szkolny

7

Pracownicy

niepedagogiczni

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż

nauczyciele

1

Uczniowie Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej

uczniów klas rok niższych

od najstarszych

36

Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej

uczniów najstarszych klas

49

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech

ostatnich roczników,

dobrani losowo

8

Rodzice Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady

rodziców i rad klasowych,

reprezentujący różne

roczniki

1

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej

rodziców uczniów klas rok

niższych od najstarszych

28

Partnerzy szkoły,

przedstawiciele

samorządu lokalnego

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu

lokalnego i instytucji

wskazanych przez

dyrektora jako partnerzy

1

Obserwacja lekcji Klasy trzecie i czwarte

(szkoły podstawowe), klasy

pierwsze (gimnazja i szkoły

ponadgimnazjalne)

nd

Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po

lekcjach, podczas przerw,

podczas zajęć

pozalekcyjnych

nd

Analiza dokumentów  
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Informacja o szkole

Nazwa placówki Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Patron Henryk Sienkiewicz

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Sokołów Podlaski

Ulica KS. BOSKO

Numer 1

Kod pocztowy 08-300

Urząd pocztowy SOKOŁÓW PODLASKI

Telefon 0257817610

Fax 0257877984

Www www.sdb.pl

Regon 04000354000295

Publiczność Publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter Brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 149

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 1

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 34

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.83

Liczba uczniów przypadających na jednego

pełnozatrudnionego nauczyciela

149

Województwo MAZOWIECKIE (14)

Powiat Powiat sokołowski (29)

Gmina Sokołów Podlaski (01)

Typ gminy  

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz szkoły

            Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim jest szkołą

publiczną prowadzoną przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię św. St. Kostki w Warszawie. Funkcjonuje

nierozłącznie z Salezjańskim Gimnazjum, dzieląc się pomieszczeniami lekcyjnymi, nauczycielami i bazą

dydaktyczną. Szkoła powstała latem 1925 r., kiedy Sejmik Sokołowski zaproponował Salezjanom utworzenie

szkoły. Od 1930 roku placówka uzyskała status szkoły państwowej na stałe. W 1948 r. szkoła decyzją ówczesnych

władz została zamknięta. Szkoła reaktywowała swoją działalność w 1993 roku (po 45 latach przerwy) jako Liceum

Salezjańskie im. Henryka Sienkiewicza. W roku szkolnym 2005/2006 placówka otrzymała status szkoły publicznej.

Obecnie w murach szkoły uczy się 149 licealistów i zatrudnionych jest 51 pracowników. Budynek liceum jest

położony w centrum miasta w sąsiedztwie kościoła pw. św. Jana Bosko, który służy młodzieży jako kościół szkolny.

Jest to budynek przestronny, z wyposażoną w różnorodny sprzęt sportowy pełnowymiarową salą gimnastyczną, ze

ścianką wspinaczkową, siłownią szkolną, mniejszą salą gimnastyczno – taneczną. Uzupełnieniem bazy sportowej

jest kompleks trzech boisk. Posiada nowoczesną pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem

do internetu. Na korytarzach można zauważyć prace plastyczne uczniów, plakaty, wystawy, itp. Szkoła promuje

sukcesy i osiągnięcia swoich uczniów, eksponując zdobyte dyplomy i puchary w odpowiednich gablotach i na

ścianach. Podejmowane działania dydaktyczne oraz osiągnięcia uczniów poddawane są systematycznej analizie.

Wypracowane na jej podstawie wnioski są wdrażane, co przyczynia się do podnoszenia efektów kształcenia.

Znajduje to odzwierciedlenie w stuprocentowej promocji uczniów oraz takiej samej zdawalności matur. Zespół

nauczycieli cechuje profesjonalizm, wysoka kultura osobista oraz przyjazny, otwarty i serdeczny stosunek

do młodzieży. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, udział w projektach i przedsięwzięciach uwzględnia możliwości

uczniów i przyczynia się do odkrywania talentów oraz sprzyja rozwojowi zainteresowań. Duża część uczniów

szkoły jest uzdolniona artystycznie, gra na instrumentach, śpiewa, aktywnie uprawia sporty zespołowe i pływanie.

Promowaniu talentów artystycznych służy organizowana corocznie „Cecyliada”, gdzie uczniowie na forum obu

szkół prezentują swoje umiejętności taneczne, wokalne i instrumentalne. Zainteresowania sportowe młodzież

rozwija w różnorodnych sekcjach sportowych dostępnych dla uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo

w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Uczestnicząc w tych zajęciach uczniowie mogą korzystać

z basenu miejskiego w ramach sekcji pływackiej. Nauczyciele organizują narciarskie obozy zimowe, wycieczki

rowerowe, obozy wędrowne. Uczniowie tej szkoły są aktywni. Samodzielnie podejmują szereg ciekawych inicjatyw.

Są one zgodne z ideą szkół salezjańskich i służą rozwojowi własnemu licealistów oraz rozwojowi szkoły. Chętni

uczniowie są zaangażowani w działalność charytatywną, podejmują pracę wolontariacką w Salezjańskim Oratorium

funkcjonującym przy szkole, jak również w grupach formacyjnych SARUEL. Szkoła jest miejscem bezpiecznym.

Uczniowie noszą obowiązkowy strój szkolny, co sprzyja wprowadzaniu odpowiednich zasad zachowania na terenie

szkoły i poza nim. Naukę w szkole uczniowie rozpoczynają od udziału w obowiązkowym dwudniowym obozie

integracyjnym. Młodzież corocznie wyjeżdża na dwudniowe Rekolekcje Wielkopostne, co sprzyja integracji klasy

i ich formacji duchowej. Tradycją szkoły jest „Słówko na dzień dobry”, czyli codzienne krótkie spotkania, na których

oprócz wspólnej modlitwy omawiane są bieżące sprawy społeczności szkolnej. Podejmowane działania, postawy

prezentowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców zmierzają do tworzenia dobrego klimatu oraz sprzyjają

kształtowaniu postaw zgodnych z przyjętymi normami społecznymi, patriotycznymi, katolickimi, które są widoczne

na co dzień w życiu szkoły. Mottem szkoły jest „Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.  
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie:  Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komentarz:

            Wyniki egzaminów maturalnych są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły.

Z informacji uzyskanych od dyrektora i nauczycieli wynika, że w szkole łączy się strategie ilościowej i jakościowej

analizy wyników matur. Jako informacje analizowane ilościowo dyrektor podaje wyniki procentowe i punktowe dla

poziomu podstawowego i rozszerzonego, liczbę zdających, zdawalność, wskaźniki łatwości poszczególnych

arkuszy oraz skalę staninową. Analiza odbywa się poprzez porównywanie wyników na poziomie pojedynczych

uczniów, klas, szkół, województw i kraju. Porównywane też są wyniki uczniów z ich osiągnięciami z przedmiotów

realizowanych na poziomie rozszerzonym. Natomiast analiza jakościowa dotyczy treści arkusza, umiejętności

zdających, analizy zadań na poszczególnych stopniach trudności. Analizowany jest również zakres tematyczny

arkusza z uwzględnieniem zadań sprawiających uczniom trudności. Analiza dokonywana jest w odniesieniu

do treści programowych i do wyników nauczania. Wskazywane są zagadnienia i zadania, które sprawiały uczniom

szczególną trudność oraz te, które wykonywane były bez problemu. W prowadzonych analizach odnosi się również

aktualne wyniki do wyników z poprzednich lat. Analiza odbywa się na posiedzeniach zespołów przedmiotowych,

gdzie analizowane są arkusze z grupy przedmiotów wchodzących w zakres danego zespołu, a wyniki

prezentowane są na posiedzeniach rady pedagogicznej. 29 z 30 nauczycieli potwierdza, że zna wnioski z analizy

wyników matur z poprzedniego roku szkolnego, z czego dominująca grupa (24) uważa, że otrzymała pełną

informację w tym zakresie. Dokonywanie analiz znajduje również potwierdzenie w dokumentacji szkoły -

w protokołach z posiedzeń zespołów przedmiotowych oraz w protokołach Rady Pedagogicznej ( np. ostatnie

z 27.08. 2010 i 15.09.2011r.) .

W opinii respondentów prowadzenie analiz ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy szkoły np.

poprzez modyfikowanie działań w następnych latach. Ma również służyć poprawie wyników poszczególnych

uczniów, umożliwić im realizację planów maturalnych poprzez odpowiednie przygotowanie i doradztwo w zakresie

doboru zdawanych na maturze przedmiotów i rozszerzeń. Analizy służą także doskonaleniu warsztatu pracy

nauczycieli i przekładają się na realizację podstawy programowej. W oparciu o analizy Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej rozpoznaje się umiejętności, które należy ćwiczyć i doskonalić, odnosząc do pracy na poziomie

podstawowym i rozszerzonym. Analizy pozwalają na dostosowanie programów nauczania, podręczników i planów

pracy nauczycieli do zmieniających się wymagań egzaminacyjnych.

Wnioski z analizy wyników egzaminów maturalnych są w szkole wdrażane.

Dyrektor jako przykłady wdrożonych wniosków podaje. potrzebę nieustannego ćwiczenia umiejętności

odczytywania informacji przedstawionych w formie schematów, wykresów i tabel oraz rozwijania w dalszym ciągu

w uczniach umiejętności wnioskowania, łączenia faktów i ich kojarzenia. Kolejny wniosek potwierdza potrzebę

organizacji próbnych egzaminów w celu opanowania umiejętności planowania czasu i czynności proceduralnych.

Istotnym wnioskiem jest również konieczność systematycznego oceniania cząstkowego (np. z języka polskiego ,

matematyki, języków obcych), w celu mobilizowania uczniów do systematycznej pracy i opanowania umiejętności.

Ostatni wniosek wskazuje potrzebę rozbudzania w uczniach zainteresowania przedmiotem, poprzez ukazywanie

jego przydatność w życiu codziennym i zawodowym. Nauczyciele, zapytani jak wykorzystują wnioski w swojej

pracy, najczęściej wymieniają ćwiczenie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań, które sprawiają

uczniom najwięcej trudności, ze zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy. Inne działania wskazane

przez pedagogów to odpowiednie (zbliżone do zadań w arkuszach egzaminacyjnych) konstruowanie zadań

na sprawdzianach oraz różnicowanie stopnia trudności wykonywanych przez uczniów zadań, jak też prowadzenie

zajęć dodatkowych w rozbiciu na poziom podstawowy i rozszerzony.

Wdrażane wnioski z analizy wyników matur przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia w szkole. Wśród

działań nauczycieli, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia a wynikają z wniosków z analiz wyników

matur, respondenci wymieniają podział na międzyoddziałowe grupy zaawansowania na zajęciach języków obcych,
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dodatkowe godziny zajęć z rozszerzeń, dobór treści w ćwiczeniach maturalnych (język obcy – egzamin ustny,

matematyka poziom podstawowy), czy też wprowadzenie innowacji ”Chemia- wiem, umiem, rozumiem”

w kontekście wykorzystania laboratorium w nauce chemii i przygotowania do matury z tego przedmiotu. Istotnym

działaniem jest też zwiększenie liczby egzaminów próbnych. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi czyli tzw. trening

do matury pozwala na oswojenie z konstrukcją poleceń oraz właściwą organizację czasu. Kolejny przykład to

organizacja zajęć dodatkowych przygotowujących do matury np. matury ustnej z jęz. polskiego. Konsultacje

odbywają się w wyznaczonych godzinach lub indywidualne w zależności od potrzeb. Inne przykłady to

różnicowanie poziomu trudności zadań, jak też decyzja o minimalnym zaangażowaniu maturzystów w imprezy

i wyjścia. Nauczyciele podkreślają konsultacje i kontakty uczniów z nauczycielami z wykorzystaniem poczty

elektronicznej. Za jej pośrednictwem uczniowie zwracają się do nauczycieli z pytaniami czy problemami i otrzymują

natychmiastową pomoc. W ocenie partnerów szkoły efekty kształcenia w liceum są coraz lepsze. Dzięki

indywidualnemu podejściu do ucznia oraz wychowywaniu w duchu księdza Bosko placówka cieszy się renomą

w środowisku, dowodem czego jest duża liczba chętnych do przyjęcia do szkoły. O tym, że praca z uczniem

przynosi widoczne efekty, zdaniem partnerów, świadczy również fakt, że coraz więcej uczniów dostaje się

na uczelnie techniczne np. WAT.

Przedstawione informacje wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagań.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W ocenie nauczycieli uczniowie w wysokim stopniu opanowali w poprzednim roku szkolnym wiadomości

i umiejętności opisane w podstawie programowej, Dowodem są wskazania na poziomach 6-8 w ośmiostopniowej

skali, gdzie 1 to poziom bardzo niski, a 8 bardzo wysoki. Dominują wskazania na poziomie 7 (17 z 30

ankietowanych nauczycieli). Potwierdzeniem tego jest stuprocentowa promocja uczniów w ostatnich dwóch latach.

Na podkreślenie zasługuje też stuprocentowa zdawalność matur od roku 2008. Należy również zaznaczyć wzrost

wyników egzaminów maturalnych, szczególnie z matematyki i języków obcych. Wśród umiejętności nabywanych

przez uczniów liceum partnerzy szkoły za szczególnie istotne uznają rozwijanie talentów i udział w konkursach.

Według nich istotne też są umiejętności związane z funkcjonowaniem społecznym, a więc aktywizacja, zachęcanie

do otwartości, włączanie się do ogólnomiejskich przedsięwzięć, np. Profilaktyka a Teatr, Profilaktyka a Harcerstwo.

Ważna dla młodych ludzi jest też umiejętność spędzania czasu wolnego (turystyka kwalifikowana).

W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe

W szkole analizuje się również osiągnięcia uczniów inne niż wyniki matur. Potwierdzają to wszyscy nauczyciele,

przy czym 26 z 30 odnosi się do osiągnięć wszystkich uczniów lub większości, pozostali tylko do w wybranych,

uzasadnionych przypadków. Zdaniem dyrektora analizom poddawane są wyniki nauczania i zachowania. Dokonuje

się tego na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (semestralne i końcoworoczne) oraz indywidualnie przez

nauczycieli. Prowadzona jest też analiza wyników próbnych matur (dwie serie) oraz testów z matematyki "W

połowie drogi". Inne przykłady dokonywanych analiz osiągnięć uczniów to analiza bieżąca ocen cząstkowych,

praca uczniów z arkuszami egzaminacyjnymi na poziomie rozszerzeń, czy też analiza poziomu łatwości zadań

na sprawdzianach. Natomiast nauczyciele jako sposoby analizy wymieniają analizę diagnozy wstępnej,

monitorowanie wyników sprawdzianów oraz odnoszenie aktualnych osiągnięć do wyników uzyskiwanych

wcześniej. W dokumentacji szkoły można znaleźć potwierdzenie dokonywania analiz osiągnięć uczniów. Są to

sprawozdania nauczycieli, wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego stanowiące załączniki do protokołów

Rady Pedagogicznej, sprawozdania i analizy z przebiegu próbnych matur, sprawozdania z działalności kół

zainteresowań oraz podsumowanie udziału uczniów w konkursach.

Protokoły potwierdzają też omawianie wyników nauczania i zachowania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów.

Potwierdza to dyrektor szkoły oraz nauczyciele. Dokonując analiz, nauczyciele odnoszą się do wcześniejszych

osiągnięć uczniów oraz biorą pod uwagę wyniki diagnozy wstępnej. W wybranych przypadkach uwzględniane są

wyniki badań zawarte w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele dodają, ze podczas analiz

biorą pod uwagę cechy osobowościowe i środowisko, z którego pochodzi uczeń, a także uwzględniają rozwój

intelektualny, społeczny i duchowy ucznia. Informacji na ten temat możliwości rozwojowych uczniów dostarcza

 7 / 18Raport z ewaluacji: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące



analiza wyników nauczania w kontekście przyrostu wiedzy oraz wkładu pracy w osiągnięcia. W przypadku języków

obcych, matematyki i historii analiza przeprowadzana jest formalnie na szczeblu szkoły, w przypadku pozostałych

przedmiotów nauczyciele dokonują diagnozy indywidualnie we własnym zakresie. Taką wiedzę czerpie się również

z rozmów z rodzicami oraz obserwacji uczniów. Na każdej Radzie Pedagogicznej omawiana jest sytuacja

poszczególnych uczniów i klas. Nauczyciele konsultują się też w tym zakresie między sobą. Osiągnięcia uczniów

w liceum odnosi się również do ich osiągnięć w gimnazjum. Jest to możliwe, ponieważ połowa uczniów liceum, to

uczniowie Salezjańskiego Gimnazjum.

Uczniowie klas II (36 na 40 wskazań), oceniając poziom trudności zajęć, w których uczestniczą, najczęściej

wybierali wskazania 4 - 6 w ośmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza poziom niski - 8 wysoki. Dowodzi to, że zajęcia

te są dla nich średnio trudne. Wypowiedzi uczniów klas III na ten temat są bardziej podzielone. Dla 23 z 49 są

raczej łatwe ( wskazania 1-3 na ośmiostopniowej skali), natomiast dla pozostałych są średnio trudne (4 - 6

na ośmiostopniowej skali). Zdaniem 45 z 46 uczniów klas III zajęcia lekcyjne, w których uczestniczyli w dniu

ankietowania były dostosowane do ich możliwości, z czego 4 uznało, że rzadko.

Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników.

Najwyżej określają poziom zdyscyplinowania uczniów (27 na 30 wskazuje poziom 7 i 8 w ośmiostopniowej skali),

nieco niżej (chociaż też wysoko) nauczyciele oceniają chęci do nauki ( 24 z 30 wskazuje poziomy 6 - 8. Na

podobnych poziomach nauczyciele oceniają przejawianie przez uczniów własnej inicjatywy, możliwości uzyskania

przez uczniów lepszych wyników oraz ich aktywność i zaangażowanie, przy czym we wszystkich przypadkach

dominują wskazania na poziomie 7. Uczniowie uczestniczący w wywiadzie grupowym potwierdzają, że nauczyciele

okazują wiarę w ich możliwości. Dzieje się tak poprzez zachęcanie do udziału w konkursach. Przejawem tego jest

też powierzanie ważnych ról na uroczystościach oraz zadawanie realizacja trudniejszych zadań, czy motywowanie

do przygotowywania prezentacji na różne tematy. Nauczyciele stosują także wzmocnienie słowne typu: "Dostałeś

gorszą ocenę, ale wiem, że stać Cię na więcej", "Nie popracowałeś, ale jutro będzie lepiej". Uczniowie mówią,

że nauczyciele, aby ich "pobudzić" czasami mówią "Zastanów się, czy to był dobry wybór?". Prawie wszyscy

ankietowani rodzice (26 na 28) również potwierdzają okazywanie przez nauczycieli wiary w uczniów. Jako

przykłady podają zachęcanie do udziału w Cecyliadzie, organizację wycieczek i dyskotek, (wiara w dobre

zachowanie uczniów). Uczniowie i rodzice są zgodni, że nie zdarzyło się, żeby nauczyciele okazywali brak wiary

w uczniów.

W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczących się.

Zdaniem nauczycieli wszystkie wnioski w tym zakresie zostały też wdrożone. Oto przykłady wniosków oraz

sposoby ich wdrażania:

systematyczne ocenianie mobilizuje do pracy - przeprowadzane są częste kartkówki i sprawdziany,

systematycznie monitoruje się odrabianie prac domowych przez uczniów,

prezentować uczniom szeroką ofertę zajęć - organizacja zajęć pozalekcyjnych, organizowane są wyjazdy

na warsztaty do Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, spotkania z ciekawymi ludźmi

np. dotyczące zaburzeń snu lub diagnostyki chorób nerwowych, realizowany jest program "Wiem, umie,

rozumiem" czyli udział w zajęciach i ćwiczeniach laboratoryjnych na Uniwersytecie

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, wyjazdy na "dni otwarte" na uczelniach, wyjazdy na pokazy

na UMCS w Lublinie,

konieczność doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem - zadawanie dodatkowych zadań

na wszystkich przedmiotach, ćwiczenia strategii egzaminacyjnej,

umożliwianie uczniom udziału w konkursach - informowanie o konkursach, propagowanie konkursów,

organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do konkursów.

Natomiast dyrektor szkoły, jako przykłady wykorzystanych wniosków z analizy osiągnięć uczniów podaje

zwiększenie liczby godzin matematyki (z 4 na 5 i jedna godzina dodatkowo w ramach rozszerzenia w klasie III)

i języków obcych, (podział na 4 poziomy zaawansowania), dostosowanie oferty zajęć sportowych do możliwości

uczniów (koszykówka, siatkówka, ścianka wspinaczkowa, basen, aerobik, siłownia, tenis stołowy, taniec

nowoczesny, szachy, piłka nożna i ręczna), organizacja zajęć dodatkowych, np. konsultacje dla maturzystów

z łaciny.

Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia

W ocenie dyrektora i nauczycieli biorących udział w wywiadzie grupowym wdrażanie wniosków przekłada się
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na wzrost efektów kształcenia. Przykład podany przez dyrektora to efekt pracy nad rozwiązywaniem zadań

zamkniętych z matematyki. Na egzaminie maturalnym w 2011 roku spośród 81 zdających, na poziomie

podstawowym cztery osoby uzyskały wynik 100%, a średni wynik egzaminu to 73%, co plasuje szkołę w 7 staninie.

Natomiast nauczyciele uważają, ze wdrożone wnioski pomagają w przyswajaniu przez uczniów wiadomości, przez

co wzrasta ich wiedza i umiejętności, co przekłada się na lepsze oceny i wyniki na maturze oraz ułatwia

dostawanie się na studia. Wzrasta również poprawność wykonywania zadań. Przyczynia się to także do rozwoju

zainteresowań uczniów oraz pozwala polubić przedmiot. Wzrost efektów kształcenia potwierdza również analiza

dokumentacji szkoły. Na poziomie podstawowym średni wynik szkoły mieścił się w 6 staninie, przy czym najwyższy

dotyczył matematyki i języka niemieckiego (7) , natomiast najniższy biologii i geografii (5). W odniesieniu

do poziomu rozszerzonego to stanin 5, najwyższy z matematyki (6), najniższy z języka polskiego (4).

Przedstawione informacje potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagań.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Uczniowie są aktywni

Komentarz:

            Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole.

Nauczyciele oceniali zaangażowanie uczniów podczas zajęć w skali 1 do 8 (gdzie 1 oznaczało zdecydowanie

niezaangażowani, a 8 zdecydowanie zaangażowani). 18 z 30 nauczycieli wybrało dwie najwyższe wartości (7 i 8),

a 12 nauczycieli zaznaczyło zaangażowanie na poziomie 5 i 6. Uczniowie angażują się podczas zajęć, aktywnie

w nich uczestniczą, zabierają głos w dyskusji oraz podejmują dodatkowe zadania.

19 z 36 ankietowanych uczniów klas II jest zdania, że duża część zajęć (choć nie wszystkie) są wciągające

i angażują ich, natomiast 14 z 36 uważa, iż niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko.

Natomiast 26 z 49 ankietowanych uczniów klas III jest zdania, że niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to

dość rzadko, a 18 z 49 uważa, że duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje ich. Na

obserwowanych lekcjach uczniowie byli zaangażowani. Na początku lekcji prezentowali pracę domową, w trakcie

lekcji pracowali z mapą, wyszukiwali miejsca o których mówił nauczyciel podając nowe wiadomości, odczytywali

mity, analizowali tekst i udzielali odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania. Przez całą lekcję nauczycielka

przedstawiając nowy materiał oczekiwała od uczniów uwagi. Zadawała pytania, na które chętni uczniowie udzielali

odpowiedzi. Grupy sygnalizowały zaangażowanie na obserwowanych lekcjach, a ich aktywność miała związek

z działaniami nauczyciela. Zdaniem rodziców ich dzieci chętnie angażują się w zajęcia szkolne.

Nauczyciele oceniali również zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne w tej samej skali. 15 z 28 nauczycieli

wybrało dwie najwyższe wartości (7 i 8), a 11 nauczycieli zaznaczyło zaangażowanie na poziomie 5 i 6.

Przykładem zaangażowania się uczniów w zajęcia pozalekcyjne jest udział w rożnego rodzaju zajęciach

dodatkowych, (zgodnych z ich zainteresowaniami). Uczniowie podejmują akcje charytatywne i działają

w wolontariacie. 8 z 36 ankietowanych uczniów klas II stwierdziło, że niemal wszystkie zajęcia bardzo ich angażują,

tylko nieliczne są nudne, tyle samo (8/36) jest zdania, że zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające. 7 z 36

ankietowanych uczniów uważa, że niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko i również 7 z 36

zaznaczyło odpowiedź - sporo zajęć (choć nie wszystkie) są interesujące, wciągające. Odpowiadając na to samo

pytanie, 22 z 49 uczniów klas III jest zdania, że sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących, wciągających,

natomiast 16 z 49 uważa, że niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko. 19 z 28 ankietowanych

rodziców jest zdania, iż ich dzieci raczej chętnie i zdecydowanie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju

szkoły.

Zdaniem dyrektora uczniowie zgłaszają w szkole propozycje działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

Przykładem w tym zakresie jest:

zwiększenie liczby godzin, np. rozszerzenia z języka polskiego i fizyki,

utworzenie sekcji nauki poloneza dla maturzystów,

umieszczenie planu w Internecie,

 9 / 18Raport z ewaluacji: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące



zorganizowanie zajęć z zakresu orientacji zawodowej,

propozycje wyjazdów związanych z preorientacją zawodową,

realizacja projektów na przedmiotach.

Ponadto w opinii dyrektora do inicjatyw uczniów oraz działań wpływających na rozwój szkoły zaliczyć należy:

doposażenie sprzętu sportowego w związku z rozszerzeniem oferty zajęć sportowych,

rozszerzenie oferty sekcji sportowych o piłkę ręczną,

udział w konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych,

realizacja projektów długoterminowych,

organizacja imprez szkolnych przygotowywanych i realizowanych przez uczniów np. "Cecyliada”,

prezentacja uzdolnień i talentów uczniów (uczniowie sami się zgłaszają),

promocja szkoły tzw."Dni otwarte" uczniowie są gospodarzami, sami oprowadzają gości,

prężnie działający Samorząd Uczniowski - kampania wyborcza (zgłoszenie, program wyborczy debaty),

współpraca SU z innymi szkołami salezjańskimi (warsztaty - wymiana doświadczeń, integrowania środowiska),

wolontariat w ramach "Salos" (Salezjańska Organizacja Sportowa) - praca w szpitalach na oddziałach

dziecięcych,

działalność charytatywna (zabawki dla Domu Małego dziecka w Siedlcach, udział w akcji "Podziel się

posiłkiem", współpraca z Bankiem Żywności,

zbiórki pieniężna (kwesty, koncerty) na rzecz chorej koleżanki.

Nauczyciele w tym zakresie najczęściej wymieniają udział uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych,

zawodach sportowych, działalność charytatywną i wolontariacką oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

W wywiadzie dodają jeszcze zgłaszanie propozycji i sugestii do planu pracy wychowawcy klasowego. Zdaniem

nauczycieli szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój w dłuższej perspektywie. Organizowane są spotkania

zawodoznawcze. Poradą służy doradca zawodowy. Działają koła zainteresowań odpowiadające potrzebom

uczniów np. teatralne. Wybór rozszerzeń maturalnych w I klasie sprawia, że uczniowie dokonują go z większą

świadomością i ukierunkowaniem na przyszłość. Prowadzone są rozmowy i pogadanki dotyczące umiejętności

uczenia się i gospodarowania własnym czasem. W ramach edukacji prawniczej organizowane są spotkania

na temat praw autorskich czy plagiatu oraz wyjazdy np. do sądu. Zdaniem 24 z 36 ankietowanych uczniów, mają

oni wpływ na to, co się dzieje w szkole, a najczęściej w zakresie organizacji zajęć oraz zakresu omawianego

materiału. Uczniowie wpływają na prowadzenie i planowanie zajęć najczęściej w kwestii organizacji zajęć, stosunku

nauczycieli do uczniów oraz zakresu omawianego materiału. Jednak na pytanie Czy miałeś wpływ na to, co dziś

działo się na lekcjach, 43 z 49 ankietowanych uczniów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie. W ich

opinii rozwijać się to znaczy odkrywać zainteresowania, zdobywać nową wiedzę i poszerzać tę, którą już mają. To

również nauczyć się wykorzystywać swoje możliwości. Uczniowie w wywiadzie przyznają, że mają możliwość

wpływania na swój rozwój. Na ich prośbę dwa lata temu powstała sekcja taneczna. Została udostępniana ściana

wspinaczkowa dla osób spoza naszej szkoły. Indywidualne potrzeby w zorganizowaniu dodatkowych zajęć

z konkretnego przedmiotu też są zaspokojone. Z wywiadu wynika, że uczniowie dzielą się z nauczycielami

lub innymi pracownikami szkoły swoimi pomysłami na to, co chcieliby robić w szkole. Przykładem jest postawienie

automatu z napojami, zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym. Ponadto zgłaszane są propozycje np.

wyjazdu do teatru czy na wycieczki krajoznawczo - turystyczne "nasze propozycje są uwzględniane". W wywiadzie

wszyscy rodzice stwierdzili, że uczniowie w tej szkole mają możliwość wpływania na to, w jaki sposób się rozwijają.
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Uczniowie wybierają sekcje sportowe, koła zainteresowań, rozszerzenia. Nauczyciele dają im czas

na zastanowienie przy podjęciu decyzji. Uczniowie mogą sami decydować o celu i trasie wycieczki. Sami

zainicjowali zbiórkę pieniędzy dla chorej koleżanki na cukrzyce i dla chłopca chorego na raka. Zorganizowali

zbiórkę żywności i udzielają się charytatywnie. Wspierają się wzajemnie psychicznie i emocjonalnie. Partnerzy

słyszeli o ciekawych uczniowskich inicjatywach związanych z uczeniem się i rozwojem. Przykładem jest:

pomoc sobie nawzajem, słabszym i potrzebującym, (chorej na cukrzycę i choremu na raka),

współpraca szkół salezjańskich, spotkania SU,

organizowanie wyjazdów do teatru oraz przedsięwzięcie "kulturalne zakończenie roku szkolnego",

wyjazdy na imprezy sportowe, mecze siatkówki, - organizowanie dyskotek tematycznych,

uczniowie, którzy tańczą w zespole „Sokołowianie” uczą swoich kolegów tańca w szkole,

uczniowie wypracowali zasady uczestnictwa w balu karnawałowym, których sami przestrzegają (stosowny

strój, uczestnictwo w parach).

Zdaniem nauczycieli do działań związanych z rozwojem szkoły, zainicjowanych przez uczniów, które zostały

wprowadzone w życie zaliczyć należy:

pokazy tańca towarzyskiego prowadzone przez starszych kolegów,

wyposażenie sali gimnastycznej odpowiadające sekcjom działającym w ramach godzin wychowania

fizycznego,

doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne,

ustawienie ławek i automatu z napojami na korytarzu szkolnym.

Uczniowie są zdania, że "propozycje nasze są realizowane a nawet jeszcze ze strony szkoły są sugestie jak

można ulepszyć coś co my proponujemy". Jako przykład podają zainstalowanie na sali gimnastycznej bramek

do piłki ręcznej i nożnej. Z obserwacji szkoły wynika, że na terenie szkoły dostępne są informacje dotyczące

działań zainicjowanych przez uczniów i widać przykłady aktywności uczniów. W gablotach, na holu szkolnym

znajdują się puchary i statuetki otrzymane przez uczniów za osiągnięcia w różnych dziedzinach sportowych

(licealiada w pływaniu sztafetowym, w piłce ręcznej dziewcząt, w tenisie stołowym, w piłkarskich "6", w piłce

koszykowej dziewcząt, w piłce siatkowej chłopców). Uczniowie są współtwórcami i organizatorami codziennego

spotkania "Słówko na dzień dobry". Organizują kampanię wyborczą do samorządu - przeprowadzają debaty

uczniowskie. Zainicjowali zorganizowanie wystawy poświęconej Zbigniewowi Herbertowi. Corocznie, dzięki

aktywności uczniów w szkole odbywa się "Cecyliada"- uroczystość na której młodzież prezentuje swoje

umiejętności muzyczne. Kolejną inicjatywą uczniów, a dokładniej - samorządu uczniowskiego jest organizowanie

"Dnia Renifera" czyli Mikołajki. Organizacja uroczystości szkolnych - połowinki, bal karnawałowy, studniówka.

Z inicjatywy uczniów organizowane są pielgrzymki do Różanegostoku oraz Majówki. Inicjatywą szkoły

i absolwentów było zorganizowanie w ubiegłym roku wspólnej wigilii. Inicjatywa uczniów to spotkania integracyjne

dzieci, rodziców i nauczycieli.

Przedstawione informacje wskazują na wysoki poziom spełniania wymagań.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie:  Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole

diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Zdaniem rodziców poczucie bezpieczeństwa w szkole jest na wysokim poziomie, - "jest to najbardziej bezpieczna

szkoła w mieście, widać tolerancję wśród uczniów”. Uczniowie otoczeni są opieką. Absolwenci chętnie odwiedzają

szkołę. Rodzice są spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci, partnerzy potwierdzają tę opinię. Bezpieczeństwo to

czynnik decydujący o wysłaniu dziecka właśnie do tej szkoły. Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole

dba się o bezpieczeństwo uczniów. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej

pomocy. Dokonywane są bieżące przeglądy instalacji, sprzętu i oznakowań. Uczniowie chodzą w antypoślizgowym

obuwiu. Do szkoły nie są wpuszczane osoby obce. Przed wejściem na imprezy szkolne uczniowie wpisują godzinę

wejścia do szkoły, wychodząc odnotowują godzinę wyjścia.

Z ankiet wynika, że na terenie szkoły poza zwykłymi godzinami jej pracy czuje się bezpiecznie 28 z 36

ankietowanych uczniów. Prawie wszyscy uczniowie podczas lekcji i w czasie przerw czują się bezpiecznie.

W ankietach 14 z 36 uczniów stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku szkolnego, ktoś ich obrażał, a 22 z 36

zaznaczyło odpowiedź, że ktoś obrażał osobę z jego klasy. Uczniowie (25 z 36) jest zdania, że w szkole nie ma

miejsca, w których czują się "mało" bezpiecznie. 3 uczniów wskazuje korytarz i szatnię jako miejsca "mało"

bezpieczne w szkole.

Pracownicy niepedagogiczni uważają, że w szkole nie ma miejsca, w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się

zachowania niewłaściwe.

Z obserwacji wynika, że na zajęciach nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów. Podczas przerw

na korytarzach i na boisku uczniowie zachowują się spokojnie, rozmawiają ze sobą, dzielą się swoimi wrażeniami

i wiedzą.

W opinii zdecydowanej większości uczniów, zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne (nawet

jeśli nie zawsze ich przestrzegają). Jednocześnie 20 z 36 jest zdania, że nauczyciele przestrzegają zasad, które

sami głoszą. Pozostali są odmiennego zdania. Wszyscy uczestniczący w wywiadach twierdzą, że w szkole

obowiązuje kultura osobista. Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie, nosić mundurki, brać udział w porannym

spotkaniu "Słówko na dzień dobry" sprzątać szkołę po uroczystościach i uczestniczyć w okazjonalnych mszach

świętych. Obowiązuje zakaz spożywania w szkole i poza nią, wszelkich używek oraz korzystania z telefonów

w czasie lekcji. Nie można wychodzić poza szkołę w trakcie lekcji i wprowadzać osób z zewnątrz bez uzgodnienia

z władzami szkoły. Uczniowie maja prawo do:

wglądu do ocen,

ulgowego traktowania po dłuższej nieobecności,

zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji,

poprawy ocen,

zwolnienia z odpowiadania lub z niezapowiedzianej kartkówki w ramach „szczęśliwego numerka”,

własnego zdania, nauki, szacunku.

Partnerzy w wywiadzie stwierdzili, że szkoła prezentuje cechy szkół salezjańskich. Wśród nich wymienili otwartość

na innych, wrażliwość, wysoki poziom kultury osobistej, właściwe traktowanie nauczycieli i innych dorosłych oraz

rówieśników. Do zachowań najczęściej prezentowanych przez uczniów tej szkoły zaliczyli stosowanie zwrotów

grzecznościowych, religijność, zaangażowanie w życie kościoła i odwoływanie się do znanych zasad

chrześcijańskich. Ponadto dodali, że absolwenci czują więź ze szkołą.

Zdaniem dyrektora diagnoza zachowań uczniów w szkole prowadzona jest w ramach ewaluacji wewnętrznej.

Zachowania uczniów obserwowane są w różnych sytuacjach. Wychowawcy i nauczyciele spotykają się

 12 / 18Raport z ewaluacji: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące



z pedagogiem, prowadzą rozmowy, wymieniają się spostrzeżeniami i uwagami. Organizują spotkania z policją,

przeprowadzają ankiety wśród uczniów. Opracowywane i omawiane są wnioski z obozu integracyjnego i innych

wyjazdów. Na każdym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawcy przedstawiają sprawozdania oraz omawiane

są zachowania uczniów i problemy w klasach. Kompleksowej diagnozy szkoły w tym względzie dokonał zespół

psychologów zewnętrznych z Lublina. Wszystkie podejmowane działania w tym zakresie potwierdza dokumentacja

szkolna.

W opinii rodziców, pozytywne zachowania ich dzieci są dostrzegane przez nauczycieli. 20 z 28 rodziców otrzymuje

informacje na temat zagrożeń występujących w szkole, do której uczęszcza ich dziecko.

Zdaniem dyrektora szkoła podejmuje szereg działań w celu wzmacniania pożądanych zachowań uczniów. Zaliczyć

do nich należy:

wychowanie uczniów zgodnie z mottem "Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli",

kreowanie właściwych wzorców osobowych - sylwetka ks. Bosko, idea szkół salezjańskich,

codzienne spotkania "Słówko na dzień dobry”,

obchody 31 stycznia Święto Patrona Duchowego szkoły,

działanie Koła Misyjnego, Związku Harcerstwa Chrześcijańskiego,

propagowanie idei adopcji duchowej dziecka poczętego,

docenianie pozytywnych zachowań, uroczyste wręczanie nagród i dyplomów,

prezentacja prac uczniów na stronie internetowej www.sdb.pl,

noszenie przez uczniów stroju szkolnego, wymaganie stroju galowego na określone uroczystości szkolne,

kultywowanie tradycji (Wigilia szkolna, udział w uroczystościach lokalnych),

Dyrektor dodaje w tym zakresie:

kształtowanie postaw patriotycznych - wyjazdy do obozu zagłady w Treblince, wycieczka na Monte Cassino,

opieka nad Pomnikiem Czynu Niepodległościowego w Sokołowie Podlaskim, zasadzenie Dwóch dębów

Katyńskich dedykowanych absolwentom liceum ofiarom zbrodni,

motywowanie do nauki i własnego rozwoju np. poprzez ciekawe i różnorodne zajęcia edukacyjne również

dodatkowe wspomniane projekty i programy oraz bogata oferta zajęć sportowych,

kontakty z absolwentami szkoły ich aktywny udział w uroczystościach szkolnych.

Rodzice twierdzą, że nie słyszeli o niewłaściwym zachowaniu w tej szkole. "Jeśli nawet coś wystąpi to reakcja

nauczycieli jest natychmiastowa". Ich zdaniem uczniowie są chwaleni na codziennych spotkaniach "słówku

na dzień dobry", nagradzani są na koniec roku. Otrzymują stypendia za wyniki w nauce, nagrody książkowe za

udział w zawodach. Na wywiadówkach nauczyciele dobrze wypowiadają się o uczniach mówią "proszę dziecko

pochwalić", a "Ksiądz Dyrektor na bieżąco dostrzega sukcesy uczniów".

Pracownicy niepedagogiczni jeżeli dostrzegą coś niepokojącego np. gdy dojdzie do przepychanek między

chłopcami natychmiast reagują. Przeprowadzana jest rozmowa wychowawcy z uczniem lub z dyrektorem, a jeżeli

to nie przyniesie skutku to odbywa się spotkanie z rodzicem. O właściwych zachowaniach mówi się na spotkaniach

tj. na "Słówku", chwali się do rodziców.

W dokumentach szkolnych, w tym w Programie Wychowawczym oraz kronice szkoły znajdują się liczne zapisy

dokumentujące działania wychowawcze wymienione w wywiadzie z dyrektorem szkoły, a także dodatkowo udział

młodzieży w spotkaniach w Taize oraz w Lednicy, realizacja we współpracy Komendą Powiatową Policji programu

PaT, a także organizacja rekolekcji ewangelizacyjnych "Saruel". W Programie Profilaktyki znajdują potwierdzenie
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działania z zakresu kształtowania postaw życia bez nałogów, np. warsztaty psychoedukacyjne, spotkania

informacyjne oraz spotkania ze specjalistami np. prof. Wandą Połtawską, dotyczące poradnictwa małżeńskiego

i rodzinnego.

Prawie wszyscy rodzice uważają, że nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe i ryzykowne zachowania uczniów.

Zdaniem dyrektora wobec zdiagnozowanych zagrożeń w szkole promowane są pozytywne wzorce przez

zapraszanie wybitnych postaci życia społecznego: m.in. Jana Pospieszalskiego, Wandy Półtawskiej, ks. Marka

Dziewieckiego, dr Tadeusza Wasilewskiego i innych. Wzmocniona zostaje współpraca z pracownikami Powiatowej

Komendy Policji, a w konkretnych przypadkach zintensyfikowana współpraca z rodzicami.

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz

wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb,

uwzględniając inicjatywy uczniów.

W opinii dyrektora w szkole analizuje się działania podejmowane dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania

właściwych zachowań. Są one przedmiotem rozważań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Na bieżąco

dokonuje się monitoringu zachowań, wychowawcy i pedagog szkolny przedstawiają sprawozdania zawierające

analizę i wnioski. Nauczyciele dodają jeszcze w tym zakresie spotkania wychowawców i pedagoga, rozmowy

z uczniami i ich rodzicami oraz indywidualne konsultacje.

Zdaniem dyrektora w ramach modyfikacji tych działań został wprowadzony program stypendiów naukowych dla

najlepszych uczniów tzw. „Złota dziesiątka”. Modyfikuje się plany wychowawców klas, szczególnie tematyki

godziny wychowawczych, sposób pracy pedagoga szkolnego jak również uwzględnia możliwość korzystania

z obiektów sportowych poza lekcjami. Nauczyciele w ramach modyfikacji działań podają częste i systematyczne

kontakty z rodzicami wybranych uczniów, przystąpienie do akcji "Bezpieczne wakacje" oraz realizacja projektu PaT

(Profilaktyka a Teatr). W opinii partnerów szkoła wzmacnia pożądane zachowania uczniów i przeciwdziała

niepożądanym poprzez wzmacnianie pozytywnych wartości, cech i zachowań, wspólną pracę, dobrą atmosferę. Ich

zdaniem nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania, rozmawiają z uczniami. Wszyscy nauczyciele są

wychowawcami. Wszystkie założenia Programu Wychowawczego i Profilaktyki są zgodne z zasadami działania

szkół salezjańskich.

Prawie wszyscy nauczyciele uważają, że podejmowane przez nich działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy

i opinie uczniów. Ich zdaniem uczniowie mają wpływ na plan pracy wychowawcy klasowego, zgłaszają swoje

propozycje np. tematyki godzin wychowawczych. W opinii uczniów zgłoszonymi pomysłami dotyczącymi zasad

postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów są na przykład dodatkowe zajęcia na Uniwersytecie

Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach, czy rozszerzenia przedmiotów oraz „szczęśliwy numerek”. Zdaniem

dyrektora uczniowie zgłaszają propozycje zmian w działaniach wychowawczych, np.:

uwrażliwienie członków Rady Pedagogicznej na przestrzeganie Regulaminu Praw Ucznia i zapisów zawartych

w  Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w zakresie liczby prac klasowych w tygodniu oraz liczby

nieprzygotowań w semestrze,

organizowanie wyjazdowych corocznych Rekolekcji Wielkopostnych w celu zwiększenia integracji klasy,

zwiększenie zaangażowania nauczycieli i rodziców w organizację imprez szkolnych.

Wszystkie propozycje uczniów zostały uwzględnione.

 Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

Za osiągnięcie szkoły w kształtowaniu wymaganych w szkole zachowań nauczyciele uważają:

kulturę osobistą uczniów,

umiejętność właściwego zachowania w różnych sytuacjach i okolicznościach, dyscyplinę,

wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, umiejętność dostrzegania tych potrzeb,

postawę religijną wynikającą z ducha szkoły i idei szkół salezjańskich,

strój galowy na uroczystości, strój szkolny, zmianę obuwia.
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Wśród niepożądanych zachowań uczniów nauczyciele wymieniają wulgaryzmy - pojedyncze i sporadyczne

przypadki czasami wychodzenia poza teren szkoły. Pracownicy niepedagogiczni są zdania, że od uczniów tej

szkoły oczekuje się kulturalnego zachowania względem pracowników oraz koleżanek i kolegów jak również

poszanowania mienia szkoły. W zachowaniu uczniów podoba im się kulturalne zachowanie zarówno w szkole jak

i poza nią np. kłanianie się pracownikom szkoły, noszenie mundurków. Uczniowie przestrzegają ustalonych zasad

postępowania. Czasami zdarzają się przepychanki między chłopcami i biorą w tym udział nieliczne osoby.

Uczniowie podczas zajęć zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

W tym i poprzednim roku szkolnym nie zostały wymierzone przez dyrektora kary statutowe.

Przedstawione informacje wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagań

Poziom spełniania wymagania: A
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Wnioski z ewaluacji:

Wnioski

1. W liceum dokonuje się wnikliwej analizy wyników matur oraz innych osiągnięć uczniów, a wdrażane

wnioski przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia, co znajduje potwierdzenie w stuprocentowej

promocji oraz takiej samej zdawalności matur.

2. Szkoła prezentuje szeroką ofertę zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, w tym sportowych i artystycznych,

wynika ona z diagnozy potrzeb i uwzględnia indywidualne możliwości i zainteresowania uczniów. Jednak

w ocenie uczniów nie wszystkie zajęcia pozalekcyjne są wystarczająco atrakcyjne i interesujące.

3. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice są zgodni, ze nauczyciele okazują wiarę w  możliwości uczniów,

co sprzyja nabywaniu przez nich wiedzy i umiejętności oraz pomaga rozwijać zainteresowania i talenty.

4. Licealiści są aktywni, samodzielnie podejmują szereg ciekawych inicjatyw służących rozwojowi

własnemu i rozwojowi szkoły, chętnie podejmują działalność charytatywną i wolontariacką.

5. Istotnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest kształtowanie postaw zgodnych z ideologią szkół

salezjańskich, zawartych w motcie "Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”, a działania

szkoły w tym zakresie są zgodne z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty  

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A

Uczniowie są aktywni B

Respektowane są normy społeczne A
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