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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 01-12-2011 - 14-12-2011 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Halina Dudzińska – Zuchniarz, Janusz Zuń.

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 63

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani
pod względem stażu,
nauczanego przedmiotu i
pracy w zespołach
zadaniowych oraz pedagog
szkolny

14

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

9

Uczniowie Ankieta elektroniczna
(CAWI) "Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych
od najstarszych

239

Ankieta elektroniczna
(CAWI) "Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

0

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników,
dobrani losowo

14

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady
rodziców i rad klasowych,
reprezentujący różne
roczniki

8

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych

170

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele
samorządu lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez
dyrektora jako partnerzy

15

Obserwacja lekcji 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 placówce

Nazwa placówki XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Lublinie

Patron Nauczyciele Tajnego Nauczania

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Lublin

Ulica Poniatowskiego

Numer 5

Kod pocztowy 20-060

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 0815310428

Fax

Www www.23lo.lublin.pl

Regon 43125430400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 869

Oddziały 27

Nauczyciele pełnozatrudnieni 68

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 12

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7

Średnia liczba uczących się w oddziale 32.19

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

12.78

Województwo LUBELSKIE

Powiat Lublin

Gmina Lublin

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

            
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie należy do największych liceów

prowadzonych przez Powiat Miasto Lublin. Powstało na bazie istniejącego wcześniej Zespołu Szkół
Włókienniczych. Z dniem 1 września 2007 r. rozpoczęło działalność jako samodzielna jednostka. Mieści się
w nowoczesnym budynku, oddanym do użytku w 1997 roku.

W ofercie edukacyjnej szkoły uwzględniono zróżnicowane rozszerzenia profilowe, klasy dwujęzyczne,
otwarcie na zdalne nauczanie oraz szeroki zestaw zajęć pozalekcyjnych. Dzięki temu młodzież może rozwijać
swoje zainteresowania, m.in. nagrywając programy w telewizji szkolnej (TVS), redagując gazetkę szkolną „Tajniak”.
Liceum współpracuje z wieloma uczelniami, w tym z University of Wolverhampton (UK), z którym, obok UMCS
i KUL, zawarło umowę patronacką. Liceum współpracuje także z innymi lubelskimi uczelniami (Uniwersytet
Medyczny, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Uniwersytet
Przyrodniczy) oraz z Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie.

Warunki lokalowe i wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne umożliwiają realizację treści podstawy
programowej, jak również przyjętych programów nauczania. Centralne miejsce budynku wypełnia patio,
wewnętrzny dziedziniec, na którym organizowane są wystawy, kiermasze, obchody świąt i rocznic oraz wszelkiego
rodzaju spotkania i akcje prowadzone we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np.: przedstawicielami uczelni,
IPN, policji, sanepidu. Szkoła posiada przestronne sale lekcyjne do zajęć edukacyjnych, dwie sale gimnastyczne
oraz dostęp do nowoczesnego kompleksu boisk „Orlik”, co sprzyja w osiąganiu przez uczniów sukcesów w lekkiej
atletyce i sportowych grach zespołowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem technik
informacyjnych oraz nowoczesnych urządzeń multimedialnych (tablice interaktywne, projektory, rzutniki).

Szkoła realizuje projekty unijne z udziałem partnerów zagranicznych, w tym w ramach programu „Comenius”.
Najważniejsze z nich to projekty aktywizujące uczniów i nauczycieli, umożliwiające poznanie innych kultur
i języków, uczące tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka, np.: „Rozwiń skrzydła”, „Uczenie się przez
różnice”, „Nasze miasto na fotografii”, „Informatyka”, „Uczyć języków inaczej, aby zapewnić trwałość Europy”.

Młodzież XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie udziela się aktywnie w środowisku lokalnym.
W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Caritas, Szkolnego Klubu Wolontariatu, PCK,
podejmuje wiele działań i akcji charytatywnych, w tym zbiórkę darów dla potrzebujących pomocy materialnej, akcję
honorowego krwiodawstwa, kwestę na rzecz odnowy zabytków. 
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów, które analizują efekty swojej pracy. Wspólnie
planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów i rozwiązują problemy.
Uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy.

Poniżej przedstawione zostaną argumenty świadczące o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Nauczyciele w wysokim stopniu są zaangażowani w pracę zespołów szkolnych, zdaniem dyrektora
i nauczycieli wyrażonym w ankiecie. Wszyscy ankietowani nauczyciele (63) angażują się w prace zespołu ds. treści
nauczania, zaś większość z nich angażuje się w prace zespołu metodycznego, zespołu szkoleniowego, zespołu ds.
zarządzania szkołą, zespołu zajmującego się organizacją imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli, zespołu
wychowawczego, zespołu ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
i innych.

Zdaniem dyrektora i wszystkich nauczycieli zespoły szkolne analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele
dokonują analizy efektów swojej pracy, m.in. poprzez: analizę efektów kształcenia wykonaną w zespołach
przedmiotowych, a także w komisji egzaminów zewnętrznych, która przygotowuje procedury ewaluacyjne.
Pierwsza procedura mówi, w jaki sposób należy analizować wynik egzaminu zewnętrznego, tj. najpierw
nauczyciele indywidualnie analizują efekty swojej pracy, potem w zespołach, następnie na poziomie szkoły. Druga
procedura (wprowadzona od bieżącego roku) dotyczy wdrażania wniosków wynikających z nadzoru
pedagogicznego. Patrząc na efekty kształcenia nauczyciele badają korelację wyników szkolnych i egzaminów
zewnętrznych; porównują zdawalność uczniów szkoły ze zdawalnością w szkołach tego samego typu w mieście,
województwie, kraju; porównują wyniki staninowe poszczególnych uczniów, klas, szkół, liczą medianę, modalną,
odchylenie standardowe i łatwość zadań. Następnie dokonują analizy ilościowej i jakościowej wyników
przeprowadzonych badań.

W bieżącym roku podjęto próbę obliczania EWD. Ponadto od 2005 roku prowadzone jest badanie
wybieralności przedmiotów, zdawalności i średniego wyniku uczniów. Po porównaniu wyników wyłaniane są
przedmioty, które są mocną i słabszą stroną procesu edukacji, co służy do ewaluacji pracy zespołów. W szkole jest
harmonogram pomiaru dydaktycznego, który komisja ds. ewaluacji przedstawia na początku roku szkolnego.
Prowadzone są testy diagnostyczne, którymi objęte są wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Badana jest realizacja standardów egzaminacyjnych, umiejętności dla danego zadania oraz
stopień ich opanowania. Zespoły przedmiotowe zajmują się analizą wyników testów diagnostycznych dla klas I i II
oraz próbnych egzaminów maturalnych. Zespoły formułują wnioski, które następnie nauczyciele uwzględniają
w pracy na lekcjach, na 19 godzinie, tzw. "karcianej", kołach zainteresowań i zajęciach wyrównawczych. Ponadto
w szkole działa zespół wychowawczy, którego głównym celem jest podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach
edukacyjnych. Prowadzona jest systematyczna analiza frekwencji na podstawie zestawień miesięcznych,
okresowych oraz rocznych. Sprawdzana jest tendencja dla poszczególnych klas i dzięki temu podejmowane są
działania zaradcze, np. dodatkowe zebrania z rodzicami, które przyczyniły się istotnie do wzrostu frekwencji. Inne
działania to zeszyty wychowawcze, które dały możliwość monitorowania frekwencji przez rodziców. W zeszytach
odnotowywana jest 100% frekwencja poszczególnych uczniów, nagrody, osiągnięcia. Ujednolicono zasady
usprawiedliwiania nieobecności i kryteria oceniania.

Kolejnym dowodem na wysoki poziom spełniania wymagania to wspólnie planowanie działań w szkole
w oparciu o analizy efektów pracy zespołów, co wynika z wypowiedzi w ankiecie dyrektora i nauczycieli.
Przykładem tego są m.in. analizy trafności wyboru programu nauczania, treści programowych, doboru
podręczników, zbiorów zadań, materiałów dla uczniów klas maturalnych, wniosków i diagnoz dotyczących wyników
nauczania, frekwencji i zachowania uczniów na lekcjach. W następstwie nauczyciele dokonują m. in. modyfikacji
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programów dydaktycznych, zmiany narzędzi badawczych (testy diagnostyczne), dostosowują 19 godzinę
wynikającą z art. 42 Karty Nauczyciela do potrzeb ucznia, zachęcają uczniów i planują ich udział w konkursach
oraz olimpiadach przedmiotowych, współpracują przy organizacji imprez szkolnych, targów edukacyjnych, realizują
wnioski i zalecenia wynikające z raportu ewaluacji wewnętrznej.

Innym dowodem na spełnianie wymagania na wysokim poziomie jest fakt, że nauczyciele wspólnie
rozwiązują problemy napotykane w szkole, jak wynika z ankiety. 62 z 63 nauczycieli stwierdza, że korzysta
z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. Ponadto 56 z 63 nauczycieli twierdzi, że zespoły
pomagają im w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy problemów. Zdaniem dyrektora i nauczycieli problemy
rozwiązywane są zespołowo. Nauczyciele służą sobie pomocą, pracując w różnych zespołach. W sytuacjach
trudnych wychowawczo powoływana jest komisja wychowawcza, w skład której wchodzi zastępca dyrektora,
pedagog szkolny i wychowawca klasy. Nauczyciele z dłuższym stażem pedagogicznym pomagają mniej
doświadczonym nauczycielom w pracach komisji egzaminacyjnych, przy korzystaniu ze sprzętu multimedialnego.
Wspólnie realizowali projekt „Uczenie się przez różnice", opracowali zbiór scenariuszy lekcji i prezentacji w języku
polskim i angielskim, który jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Ponadto nauczyciele
korzystają z pomocy zespołu ds. współpracy z uczelniami.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni uczestniczyli wspólnie w szkoleniu dotyczącym metod i form
współpracy, czego dowodzą zapisy w protokołach zebrań rady pedagogicznej oraz wypowiedzi dyrektora,
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono szkolenia dotyczące
tego zagadnienia, np.: „Formy i metody pracy zespołowej”, „Etyka zawodu nauczyciela” oraz szkolenia na poziomie
komisji i zespołów przedmiotowych. W opinii dyrektora i zdecydowanej większości nauczycieli (61 z 63)
uczestnictwo w tych szkoleniach jest bardzo przydatne w praktyce.

Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

W ramach sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w szkole prowadzona jest
ewaluacja wewnętrzna, w realizację której zaangażowani są nauczyciele pracujący w zespołach. Wyniki
wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły, przyczyniając się
do wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu.

Zgromadzone w wyniku badania dane świadczą o spełnianiu powyższego wymagania w bardzo wysokim stopniu.

Dyrektor, jak wynika z wywiadu, angażuje nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. W tym celu
przedstawia nauczycielom wymagania wynikające z przepisów prawa oświatowego, informuje ich na bieżąco
o zmianach w tym zakresie. Zachęca do uczestniczenia w działaniach związanych z ewaluacją na etapie
konstruowania planów rozwoju w ramach uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego. Podkreśla znaczenie
tychże działań w ocenie dorobku zawodowego za okres stażu, jak również przy dokonywaniu oceny pracy
nauczycieli. Ponadto umożliwia nauczycielom udział w kursach, szkoleniach i projektach unijnych, przydatnych
w prowadzeniu ewaluacji w szkole, a także uzupełnia zbiory biblioteki o literaturę dotyczącą tematyki ewaluacji.
Szczególne zaangażowanie nauczycieli w proces ewaluacji doceniane jest poprzez system motywacyjny, w postaci
nagród dyrektora i dodatków motywacyjnych. W opinii dyrektora, wszyscy nauczyciele są zaangażowani w proces
ewaluacji poprzez udział w pracach komisji przedmiotowych i zadaniowych, co także stwierdzili wszyscy
ankietowani nauczyciele (63). Zdaniem 49 z nich, uczestnictwo w ewaluacji wynika ze zwyczaju panującego
w szkole (od dawna badają, modyfikują, wprowadzają wnioski do planów pracy) lub - jak twierdzi w ankiecie 36
respondentów - uważają oni ewaluację za niezbędną i angażują się w ten proces dla poprawy jakości własnej
pracy, dwóch ankietowanych powołało się na oczekiwania i sugestie sformułowane przez dyrektora. Żaden
spośród ankietowanych nie wskazał opcji, że nie uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej. Wszyscy nauczyciele
ocenili swoje zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną szkoły jako wysokie lub wystarczające.
Zaangażowanie nauczycieli w szkolne procesy ewaluacyjne polega na:
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przeprowadzaniu i analizowaniu testów diagnostycznych, diagnoz "na wejściu" wyników egzaminu
gimnazjalnego uczniów klas I w skali staninowej, pozwalających na wyłonienie uczniów uzdolnionych
i wymagających pomocy, zastosowaniu indywidualizacji nauczania,
  analizowaniu wyników egzaminów maturalnych,
  monitorowaniu osiągnięć uczniów,
  sporządzaniu diagnoz w zakresie efektywności nauczania i wyciąganiu wniosków do dalszej pracy,
  analizowaniu frekwencji i opracowaniu działań zaradczych w celu jej poprawy,
  projektowaniu narzędzi badawczych,
  ewaluacji programów i podręczników oraz planów i rozkładów pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  kontroli zgodności programów nauczania z podstawą programową, monitorowaniu jej realizacji,
  monitorowaniu realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  badaniu zainteresowań młodzieży,
  monitorowaniu aktywności uczniów w różnorodnych działaniach,
  badaniu losów absolwentów,
  przeprowadzaniu badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz sporządzaniu sprawozdań
na temat wyników ankiet.

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, jak powiedział w wywiadzie dyrektor, wprowadzane są
do planu pracy szkoły. Komisja ds. ewaluacji przedstawia raport na podsumowującym dany rok szkolny zebraniu
plenarnym Rady Pedagogicznej. Następnie odbywa się omawianie zgromadzonych danych oraz dyskusja, np.
na temat przyczyn mniejszych osiągnięć, bądź szczególnych osiągnięć i ich uwarunkowań. Dyrektor odnosi się
w planie nadzoru pedagogicznego do wniosków z ewaluacji i kontroli przy planowaniu pracy na następny rok.
Wspólnie z komisją ds. ewaluacji, na podstawie wniosków z nadzoru wewnętrznego, wyznaczane są obszary
i zadania podlegające ewaluacji. Procedurę tworzenia planu ewaluacji przez komisję ds. ewaluacji, na podstawie
wskazań dyrektora i wniosków zespołów nauczycieli, przedstawili również uczestniczący w wywiadzie nauczyciele.
Stwierdzili oni także, że każda komisja przedmiotowa ma obowiązek wprowadzenia wniosków do planu pracy.
Przykłady wdrożenia tego typu wniosków to:

powołanie zespołów zadaniowych ds. egzaminów zewnętrznych, współpracy z uczelniami, wniosków,
projektów unijnych, badania losów absolwentów oraz komisji wychowawców ds. frekwencji,
  dostosowanie tematyki 19. godziny z art. 42. Karty Nauczyciela do pracy z uczniami na zajęciach
dodatkowych,
  organizowanie odpowiednich zajęć dla uczniów wybierających przedmiot na egzaminie maturalnym, który
nie był rozszerzany w danym profilu,
  korelacja w matematyce, fizyce oraz informatyce, ustalanie kolejności wprowadzania poszczególnych treści,
  na podstawie badania, dotyczącego współpracy z rodzicami, zespół wychowawców doprowadził
do podjęcia decyzji w sprawie założenia "zeszytów wychowawcy", w wyniku czego nastąpiło zacieśnienie
współpracy oraz usprawnienie wymiany informacji.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że "Raport dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego – 31
sierpnia 2011" zawiera wnioski na kolejny rok szkolny, które postulują potrzebę kontynuacji dotychczasowych
działań szkoły, wpływających pozytywnie na podniesienie jakości jej pracy poprzez:

1. dążenie do uzyskania maksymalnych wyników egzaminów maturalnych, w tym w zakresie rozszerzonym,
2.   analizowanie wyników egzaminu maturalnego 2011 oraz wyników próbnego egzaminu maturalnego 2012,
3. prowadzenie diagnozy "na wejściu" uczniów klas I, wykorzystanie wniosków w dalszej pracy, 
4. monitorowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego i efektów pracy w obszarze: nauczyciel – uczeń –

rodzic, 
5. współpracę szkoły z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, organizacjami wspierającymi rozwój osobowy

ucznia, z uwzględnieniem udziału uczniów w tych działaniach, 
6. zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy wszystkich agend szkoły, 
7. działanie w kierunku podniesienia frekwencji w poszczególnych oddziałach klasowych (zwiększenie

współpracy wychowawców z nauczycielami uczącymi w poszczególnych oddziałach i założenie „zeszytów
wychowawcy”, 

8. zwiększenie zainteresowania udziałem uczniów w olimpiadach przedmiotowych, 
9. zwiększenie rytmiczności oceniania, 

10. prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej.
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W planowaniu pracy szkoły na następny rok szkolny ("Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora" oraz plany
poszczególnych komisji) wykorzystano wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Zdaniem
dyrektora i wszystkich ankietowanych nauczycieli (63), do przygotowania planu ewaluacji wewnętrznej powoływany
jest zespół. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili także, że uczestniczą w pracach zespołów prowadzących
wewnętrzną ewaluację pracy szkoły. Z "Księgi protokołów Rady Pedagogicznej" wynika, że Zespół ds. ewaluacji
powoływany jest każdego roku, aktualnie na zebraniu Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2011 r. Dyrektor
i nauczyciele przedstawili w wywiadzie zmiany w funkcjonowaniu szkoły, wprowadzone na podstawie wniosków
z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Za najważniejsze uznano:

1. większe wykorzystanie tablic interaktywnych - nauczyciele zostali przeszkoleni przez firmę zewnętrzną
pod kątem wykorzystania tablic w nauczaniu swojego przedmiotu, duża grupa skorzystała z przygotowania
przez UMCS, przeszkoleni nauczyciele podzielili się wiedzą z pozostałymi, od 3 lat prowadzą nauczanie
z wykorzystaniem tych środków,

2. wykorzystanie e-nauczania w pracy z uczniami, na 19. godzinie z art 42. Karty Nauczyciela, w nauczaniu
indywidualnym, 

3. wzbogacenie procesu dydaktyczno-wychowawczego dzięki współpracy z uczelniami: Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, wydział neurofizjologii - ćwiczenia praktyczne z anatomii; UMCS - udział w festiwalach nauki,
udział uczniów w wykładach z fizyki, w warsztatach z chemii i astronomii, zajęciach tematycznie zbieżnych
z podstawą programową, szkolenie opiekunów praktyk studenckich w ramach priorytetu „przygotowanie
i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych”, w którym uczestniczy duża grupa nauczycieli;
otwarcie na konkursy we współpracy z uczelniami, np.: "Życie i dzieło Marii Curie-Skłodowskiej", "Rok przed
maturą" z chemii, "Powtórka przed maturą" z biologii; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji - telefon zaufania
dostępny dla uczniów liceum, pomoc doświadczonych psychologów; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie -
warsztaty z fizjologii roślin; KUL - wykłady otwarte i wystawy; IPN - realizacja zajęć z historii najnowszej,
organizowanie wystaw, 

4. realizację projektów unijnych: "Rozwiń skrzydła" realizowany we współpracy z Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności; „Uczenie się przez różnice” wykorzystujący pracę w zespołach, prowadzący wymianę
nauczycieli i uczniów z 3 krajów (Litwa, Niemcy, Francja); „Nasze miasto na fotografii” z Hiszpanią;
”Informatyka” z Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie (co roku); „Uczyć języków inaczej, aby zapewnić
trwałość Europy”, projekt wielostronnej współpracy w ramach programu "Comenius", językiem projektu jest
francuski, uczestniczą w nim Francja, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Polska,
Norwegia, 

5. wprowadzenie zeszytów do godzin wychowawczych, w których nauczyciele zapisują pozytywne i negatywne
spostrzeżenia o uczniach, co jest pomocne w pracy wychowawczej, monitorowaniu frekwencji, uzasadnieniu
oceny zachowania, przekazywaniu informacji o uczniu dla rodziców; wprowadzono również zeszyty klasowe
do kontaktów wychowawców z nauczycielami uczącymi w danej klasie,

6. zwiększenie udziału młodzieży w akcjach prowadzonych we współpracy z Centrum Wolontariatu w Lublinie;
w akcjach charytatywnych prowadzonych we współpracy z Caritasem, PCK; w działaniach we współpracy
z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa, Związkiem Sybiraków, Nauczycielami Tajnego Nauczania i innymi
partnerami; organizowany jest kiermasz świąteczny, 

7. prowadzenie skutecznych działań w ramach zespołu wychowawczego, w szczególności zadania związanego
z nadzorowaniem frekwencji uczniów na zajęciach (monitorowanie, zestawienia, tendencje, działania
zaradcze), 

8. promocję szkoły z udziałem Samorządu Uczniowskiego i Telewizji Szkolnej (TVS), na stronie internetowej,
w ramach "Dni otwartych drzwi" i "Targów Edukacyjnych", we współpracy z "Radiem Lublin" i "Kurierem
Lubelskim".

Jak stwierdzili nauczyciele uczestniczący w wywiadzie, ewaluacja prowadzona w liceum rozwinęła się.
Monitorowany jest sposób ewaluacji. Tworzone procedury funkcjonują i zmieniają szkołę w kierunku pomagania
każdemu uczniowi w osiągnięciu sukcesu oraz stymulowania jego indywidualnego rozwoju osobowego. Dzięki
klasom dwujęzycznym uczniowie uzyskują dobre przygotowanie do studiowania na uczelniach krajowych
i zagranicznych. Zdaniem uczących, powyższe zmiany wpływają znacząco na rozwój szkoły. Dzięki platformie
"Moodle" szkoła otwiera się na zdalne nauczanie, uzyskuje dostęp do materiałów, słowników. Uczniowie mogą też
dodatkowo wypowiadać się na różne tematy w obcych językach. Projekt "Comenius" wzbogacił bazę edukacyjną
szkoły, otworzył drogę kadrze nauczycielskiej do pisania i realizacji nowych projektów unijnych, które wpłynęły
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na aktywizację uczniów i nauczycieli. Badania dają nauczycielom wiedzę, w jakim kierunku szkoła zmierza oraz
wiedzę na temat jej mocnych stron i dalszej polityki edukacyjnej. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli
wnioski z ewaluacji wewnętrznej są w pełni (63%) lub w dużym zakresie (37%) uwzględniane do wprowadzania
zmian w funkcjonowaniu szkoły.

Z uwagi na powszechne zaangażowanie nauczycieli pod kierunkiem dyrektora w procesy związane z ewaluacją
wewnętrzną, polegające na badaniu, analizowaniu, diagnozowaniu, świadomym planowaniu i konsekwentnej
realizacji zadań oraz projektowaniu i wdrażaniu zmian w funkcjonowaniu szkoły na podstawie wniosków z nadzoru
pedagogicznego, należy określić poziom spełnienia powyższego wymagania jako bardzo wysoki.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej
oraz przyjętych w szkole programów nauczania. Podejmowane są działania mające na celu wzbogacenie
warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego według istniejącego planu.

Przedstawione poniżej dowody świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Zdaniem nauczycieli, rodziców, partnerów zewnętrznych warunki lokalowe szkoły są bardzo dobre
i wystarczają do realizacji podstawy programowej oraz przyjętych w szkole programów nauczania, co jest zgodne
ze stanowiskiem dyrektora, określonym w ankiecie. Potwierdza to także obserwacja placówki oraz wyniki ankiet
przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli. Centralnym punktem szkoły jest przestronne, wielofunkcyjne patio
na poziomie parteru oraz patio dolne, gdzie znajduje się szatnia. Takie rozwiązanie architektoniczne umożliwia
cyrkulację powierza w całym obiekcie. Na parterze zainstalowana jest elektroniczna tablica informacyjna,
a wszystkie sale podłączone są do szkolnego radiowęzła. W szkole jest 25 sal lekcyjnych, w tym 3 do nauczania
indywidualnego i 2 pracownie komputerowe po 18 stanowisk. Sale są przestronne, dobrze oświetlone, wyposażone
w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt multimedialny. Niektóre z nich mają zaplecza na pomoce dydaktyczne.
W każdej sali jest telefon wewnętrzny, umożliwiający szybki kontakt z sekretariatem. Szkoła posiada bibliotekę (ok.
14 000 woluminów), a w niej czytelnię oraz szkolne centrum multimedialne z 8 komputerami; szkolne studio
telewizyjne, w którym uczniowie nagrywają programy; gabinet lekarski i stomatologiczny; 2 sale do realizacji zajęć
sportowych - duża służy do treningów, rozgrywek sportowych, mała z lustrami do ćwiczeń gimnastycznych,
gimnastyki korekcyjnej oraz tańca. Do sal sportowych przylegają szatnie i łazienki wyposażone w natryski.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się nowoczesny kompleks boisk „Orlik”, z których szkoła, jako jedna z 5
szkół przylegających, korzysta według opracowanego zespołowo harmonogramu. Przy wsparciu rady rodziców
organizowane są zajęcia dla uczniów na pływalni. Wszyscy respondenci doceniają warunki do uprawiania sportu.
Zaplecze sanitarne szkoły stanowią nowocześnie wyposażone łazienki (umywalki z ciepłą wodą, mydło, suszarki
do rąk i ręczniki papierowe). Szkoła objęta jest wewnętrznym i zewnętrznym monitoringiem wizyjnym, a także
włączona jest do systemu antywłamaniowego agencji ochrony. Nauczyciele mają do dyspozycji duży pokój
nauczycielski oraz przylegający do niego pokój socjalny. Sekretariat, pomieszczenia administracyjne, księgowość
i kadry znajdują się w pobliżu wejścia głównego tuż za portiernią. Uczniowie korzystają z nowoczesnej szatni
obsługiwanej przez szatniarzy.

Nauczyciele chwalą bazę szkoły, gdyż umożliwia ona realizację zajęć edukacyjnych. Mocną stroną jest
lokalizacja, zieleń wokół szkoły, zaplecze medyczne, szatnia z obsługą. Rodzice podkreślają, że szkoła
przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Ich zdaniem, do bieżącej realizacji programu baza jest
wystarczająca. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym akustyka w obiekcie jest bardzo dobra. Przedstawiciele
partnerów szkoły i samorządu oceniają warunki lokalowe pozytywnie. Szkoła jest nowym obiektem, oddanym
do użytku w 1997 roku.

Wszyscy respondenci podkreślają szczególne zalety i rolę patio, które ich zdaniem jest „sercem” szkoły.
Wykorzystywane jest w użyteczny sposób, m.in. na spotkania z psychologiem, pracownikami uczelni, policji,
sanepidu, IPN oraz innymi podmiotami współpracującymi ze szkołą. Odbywają się tam spotkania w sprawie
rekrutacji, organizowane są kiermasze, wystawy fotograficzne, prezentacje, obchody świąt i rocznic. Z patio
korzysta szeroki krąg osób. Aktualnie zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne, prowadzony jest etapowo remont

 10 / 14Raport z ewaluacji: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie



schodów i murków zewnętrznych, a także zaplanowana jest w porozumieniu z organem prowadzącym
termomodernizacja i odnowienie elewacji zewnętrznej, jak powiedział dyrektor i przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę. W planach dyrektora obecny jest także zamiar urządzenia obserwatorium astronomicznego
z możliwością dokonywania przez uczniów badań wzbogacających podstawę programową przedmiotów ścisłych.

Kolejnym dowodem potwierdzającym bardzo wysoki poziom spełniania wymagania jest fakt, iż w szkole
znajduje się bogate wyposażenie do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów
nauczania, co jest zgodne z wypowiedziami dyrektora, 55 z 63 nauczycieli, większości uczniów (81%) i rodziców
biorących udział w wywiadzie, a także potwierdza obserwacja zajęć. Sale lekcyjne wyposażone są
w ergonomiczne, jednoosobowe stoliki uczniowskie i krzesła, tablice magnetyczne, tablice interaktywne w 7 salach
lekcyjnych, rzutniki, ekrany, komputery, projektory, odtwarzacze CD, plansze tematyczne, mapy i atlasy,
kalkulatory graficzne. W szkole jest radiowęzeł, telefony wewnętrzne w każdej sali lekcyjnej, tablica informacyjna
i kserokopiarka w patio oraz sprzęt komputerowy.

Innym argumentem świadczącym o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania jest plan wzbogacania
warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, co podkreślił dyrektor, rodzice i partnerzy szkoły w swoich
wypowiedziach. Dyrektor stwierdził, że szkoła jest wspomagana przez samorząd, rodziców i partnerów we
wzbogacaniu warunków lokalowych i pomocy naukowych. Każdego roku w szkole sporządzane są plany,
przedstawiane samorządowi, mające na celu polepszenie warunków lokalowych. Uwzględniają one remonty,
termomodernizację budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego, doposażenie w sprzęt - zwłaszcza ławki
uczniowskie, pomoce naukowe, laptopy, sprzęt RTV, książki do biblioteki szkolnej, ławeczki na korytarz, sprzęt
sportowy, środki biurowe i środki czystości, a także w przyszłości budowę obserwatorium astronomicznego
i pływalni. Dyrektor podkreśla zaangażowanie rodziców i partnerów szkoły, którzy przekazują środki finansowe
na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego (kserokopiarki, drukarki, kamery i in.) oraz nagród dla
uczniów. Rodzice wspomagają uczniów potrzebujących pomocy finansowej na zakup podręczników, opłacenie
bursy, wykupienie obiadów, dofinansowanie wycieczek, studniówek. Zapewniają oprawę uroczystości szkolnych,
pomagają w przygotowaniu kiermaszów. Lubelskie uczelnie wyższe umożliwiają młodzieży udział w ćwiczeniach
z biologii, chemii, fizyki, geografii, zapewniają kontakt z doradca zawodowym i psychologiem, a także użyczają
sprzętu i pomocy naukowych (teleskop, filmy edukacyjne). Wykładowcy z University of Wolverhampton
przeprowadzili w XXIII LO cykl zajęć w języku angielskim z kryminalistyki, chemii, biologii dla uczniów klas
dwujęzycznych oraz innych zainteresowanych uczniów i nauczycieli. Partnerzy szkoły i samorząd podkreślają,
że dyrektor dba o wyposażenie i warunki lokalowe szkoły. Ma w planie wprowadzenie dziennika elektronicznego
w celu zwiększenia bezpośredniej kontroli rodziców nad ocenami i frekwencją; zwiększenie liczby tablic
interaktywnych; zainstalowanie stojaków na rowery na placu szkolnym. Niezależnie od wsparcia partnerów
i samorządu, dyrektor szkoły podejmuje szereg działań, mających na celu wzbogacenie wyposażenia i warunków
lokalowych ze środków pozabudżetowych. W ostatnich latach z tych środków pozyskano sprzęt techniczny,
komputerowy, sportowy, muzyczny, fotograficzny, filmowy, biurowy, nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy
multimedialne.

W ciągu ostatnich dwóch lat podjęto szereg działań zmierzających do wzbogacenia wyposażenia i zasobów
lokalowych według istniejącego planu, na co wskazał w ankiecie dyrektor, a także powiedzieli przedstawiciele
samorządu i partnerzy szkoły. Zdaniem uczniów, budynek szkoły i wyposażenie są nowoczesne. Wszyscy
respondenci (uczniowie, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele partnerów szkoły oraz samorządu) pozytywnie
postrzegają szkołę i podejmowane przez nią działania oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wnioski z ewaluacji:

1. Nauczyciele w zespołach dokonują analizy efektów swojej pracy. Wspólnie rozwiązują problemy
napotykane w szkole. Razem z pracownikami niepedagogicznymi uczestniczą w formach
doskonalenia zawodowego dotyczącego metod i form współpracy, które sprzyjają osiąganiu
wyznaczonych celów.

2. Aktywne zaangażowanie nauczycieli w procesy związane z ewaluacją wewnętrzną poprzez udział
w pracach komisji przedmiotowych i zadaniowych polega na analizowaniu, diagnozowaniu,
świadomym planowaniu i konsekwentnej realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego.

3. Badania dają nauczycielom odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku szkoła zmierza, a także wiedzę
na temat jej mocnych i słabych stron oraz pozwalają na kreowanie polityki edukacyjnej.

4. Projektowane na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego zmiany prowadzą do rozszerzenia
współpracy z uczelniami, realizacji projektów unijnych, współpracy środowiskowej, podejmowania
skutecznych działań wychowawczych i promocyjnych, wykorzystania nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, np. tablic interaktywnych.

5. Sprzyjające warunki lokalowe szkoły oraz wyposażenie w nowoczesne pomocy dydaktyczne, sprzęt
multimedialny i stosowane techniki informacyjne pozwalają na realizację podstawy programowej, jak
również przyjętych w szkole programów nauczania.

6. Wykorzystywane w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej procedury przyczyniają się do skutecznego
wspomagania rozwoju uczniów w osiąganiu przez nich sukcesów na miarę ich potrzeb i możliwości.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki
lokalowe i wyposażenie

A
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