
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

i                          i Technicznych w Miastku 

                            ul. Młodzieżowa 3 
 

 

 

 

 

Sprawozdanie z ewaluacji 

wewnętrznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących 

 i Technicznych w Miastku 

2015/2016 
 

 

 

 

 

 



 

W ramach planu ewaluacji wewnętrznej zostały zrealizowane 

zadania: 

1. W zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuoczej: 

 opracowane zostały analizy wyników egzaminów maturalnych za rok 

2015 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i 

niemieckiego oraz analizy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  

 w ciągu roku szkolnego przeprowadzone zostały próbne egzaminy 

maturalne (próbna matura z OPERONEM) oraz próbne egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: mechanik pojazdów 

samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik 

urządzeo i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów 

samochodowych  

 wdrożone zostały działania naprawcze określone w 

przeprowadzonych analizach wyników egzaminów zewnętrznych, 

 systematycznie realizowana jest nowa podstawa programowa, 

 została przeprowadzona próbna ewakuacja szkoły, 

 w ramach zmian w programie wychowawczym i profilaktycznym 

przeprowadzona została analiza istniejącego programu i dostosowano 

go do zmian w prawie oświatowym – działalnośd ta obejmuje 

szczególnie zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej prowadzonej 

w dużych grupach bez wcześniejszych badao przesiewowych pod 

kątem ryzyka narkomanii. Działania obejmują uczniów, rodziców i 

nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

Wnioski: 

 poprzez przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych oraz 

próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

młodzież zapoznaje się z procedurami egzaminacyjnymi co przyczynia 

się do sprawnego przebiegu egzaminów właściwych,  

 w wyniku wdrożonych działao naprawczych poprawiła się zdawalnośd 

z egzaminów zewnętrznych co wpłynęło na wzrost EWD szkoły, 



 wdrożone działania wpłynęły na bardzo dobry wynik zdawalności 

egzaminów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym ze wszystkich 

przedmiotów (najwyższa zdawalnośd w powiecie bytowskim) 

 dla poprawy przebiegu ewakuacji powinna byd powtarzana.  

 

 

2. W zakresie procesów zachodzących w szkole: 

 W ramach wzbogacania oferty edukacyjnej szkoły poszerzono ją o nowe 

kierunki kształcenia: 

o Technik organizacji reklamy 

o Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 W ramach nabywania kompetencji kluczowych, badania osiągnięd 

edukacyjnych i diagnozowania wiedzy i umiejętności przeprowadzone 

zostały sprawdziany dyrektorskie z języka polskiego w klasach pierwszych  

 została przeprowadzona analiza wyników zewnętrznych i wewnętrznych 

dla potrzeb ucznia w celu utworzenia grup językowych o odpowiednim 

stopniu zaawansowania 

 Udział klasy 3 tuiseo w projekcie "Demokracja, energia, solidarnośd" 

Słupsk/Gdaosk/Sopot (wrzesieo 2016) 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w grupa 

uczniów klas trzecich technikum wyjechała na praktyki zawodowe do 

Irlandii (maj 2016) oraz do Niemiec (luty 2016) 

 w ramach stałej współpracy z firmą GALMET w Głubczycach klasa 2tuiseo 

uczestniczyła w tygodniowym szkoleniu (kwiecieo 2016) 

 

Wnioski: 

 poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, wzmocniono ofertę edukacyjną 

dla dziewcząt przez co oferta szkoły stała się atrakcyjna 

 zagraniczne praktyki zawodowe oraz szkolenia i projekty uatrakcyjniły 

ofertę szkoły i pozwoliły na zapoznanie z krajowym i zagranicznym 

rynkiem pracy, 

 sprawdziany dyrektorskie wykazują przyrost wiedzy w każdej z 

badanych klas 

 

 

 



 

3. W zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym: 

a) w ciągu roku szkolnego organizowano Dni Otwarte Szkoły i spotkania 

wychowawców z rodzicami, 

b) w ciągu roku szkolnego zorganizowano szereg imprez 

środowiskowych m.in. Światowy Dzieo Walki z Cukrzycą, Światowy 

Dzieo Zdrowia, Dzieo bez Tytoniu, Gminny Dzieo Sportu Profilaktyki i 

Pomocy Przedmedycznej, 

c) w ramach priorytetowych zaleceo MEN zorganizowano Szkolną 

Kampanię Antynikotynową „Palenie nie jest ok” i prowadzona była 

kampania: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży”, 

d) prezentowano i upowszechniano informację o ofercie edukacyjnej i 

osiągnięciach uczniów poprzez szkolną stronę internetową, media i 

poprzez bezpośrednie spotkania przedstawicieli naszej szkoły z 

gimnazjalistami i ich rodzicami 

e) w ramach promocji szkoły zorganizowano dla gimnazjalistów: Dzieo 

Otwarty Szkoły, konkurs matematyczny i konkursy językowe,  

f) zgromadzono materiały, dyplomy oraz podziękowania, 

g) szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i 

osiągnięciach dla lokalnych mediów, 

h) uczniowie uczestniczyli w licznych turniejach, konkursach 

przedmiotowych, akcjach charytatywnych oraz wymianach 

międzynarodowych i wycieczkach, 

i) szkoła interesuje się losami absolwentów, utworzono profil 

absolwenta na stronie internetowej. 

Wnioski: 

 szkoła stwarza wiele możliwości kontaktu rodzica z wychowawcą i 

nauczycielami a także otwiera się na społecznośd lokalną,  

 młodzież osiąga wysokie wyniki w zawodach sportowych i konkursach 

przedmiotowych na różnych szczeblach,  

 strona internetowa szkoły jest systematycznie aktualizowana, 

 aktualizowana jest  e-kronika szkoły prezentująca jej rys historyczny.  

 

 

 



 

Uwagi do ewaluacji na rok szkolny 2016/2017 

 należy kontynuowad przeprowadzanie próbnych egzaminów 

zewnętrznych, ich analizowanie oraz monitorowanie wdrażania 

programów naprawczych, 

 należy weryfikowad potrzeby uczniów i rodziców w zakresie zajęd 

dodatkowych, 

 należy w dalszym ciągu organizowad szkolenia i praktyki krajowe i 

zagraniczne dla uczniów, 

 monitorowanie poczucia bezpieczeostwa w szkole, 

 analiza EWD maturalnego dla szkoły, 

 poszukiwanie nowych, atrakcyjnych i skutecznych form promocji szkoły i 

rekrutacji uczniów.  
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