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Nadzór pedagogiczny w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym prowadzony był zgodnie z 
planem nadzoru na rok szkolny 2011/2012. 
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 
2009 r. Nr 168, poz. 1324) - § 22.  
 
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego polegało na 
1. Diagnozowaniu wybranych obszarów pracy szkoły. 
2. Badaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
3. Przeprowadzaniu hospitacji lekcji. 
4. Monitoringu. 
5. Wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. 
 
Diagnozie pracy szkoły podlegały następujące dziedziny:  
1. Wyniki egzaminów zewnętrznych. 
2. Wyniki klasyfikacji i zachowania uczniów za I semestr i rok szkolny 2011/2012. 
3. Badania edukacyjne. 
4. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych. 
5. Oferta zajęć pozalekcyjnych. 
6. Sukcesy uczniów. 
7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.  
8. Hospitacje. 
 
I. Wyniki ewaluacji wewnętrznej 

1. Cel ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2011/2012: 
-zebranie informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz   
  innej działalności statutowej szkoły 
-określenie stopnia spełnienia przez szkołę ustalonych wymagań na podstawie oceny  
  przebiegu, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i  
  opiekuńczych oraz organizacji pracy szkoły, 
-zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, 
-rozpoznanie potrzeb koniecznych do zapewnienia właściwego procesu kształcenia, 
-zapewnienie sprawności organizacyjnej szkoły. 
 
2. Przedmiot ewaluacji: 

                   
Obszar 1- Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły 
Wymaganie 1.1.: W szkole analizowane  są  wyniki egzaminu maturalnego. 
Wymaganie 1.2.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. 
Wymaganie 1.3.: Uczniowie są aktywni. 
Wymaganie 1.4.: Respektowane są normy społeczne. 
 
3. Zastosowane metody/techniki badawcze: 
-ankieta: uczniowie, rodzice, nauczyciele 
-analiza dokumentacji 
-monitoring 
-hospitacja lekcji 



4. Badanie przeprowadzili: 
- nauczyciele 
- pedagog 
- psycholog 
- wicedyrektor 
- zespół do spraw ewaluacji 
 

• Wymaganie 1.1.:  W szkole analizowane są wyniki egzaminu maturalnego. 

1. Analiza wyników egzaminu maturalnego 

Na podstawie raportu OKE w Poznaniu przeprowadzono w SLO zbiorczą analizę wyników szkoły 
oraz indywidualną dla poszczególnych uczniów. 
Celem analizy było:   
-ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w sesji   
 wiosennej 2012, 
-ocena wyników szkoły, 
-porównanie średnich wyników uczniów SLO ze średnimi wynikami uczniów w okręgu,  
 województwie i powiecie. 
W zakresie analizy ilościowej opracowano dane statystyczne dotyczące średniej arytmetycznej 
wyników oraz staniny szkoły na tle wyników uzyskanych w województwie lubuskim i okręgu 
poznańskim. 
Analiza jakościowa dotyczyła interpretacji porównawczej średniego wyniku procentowego szkoły z 
wynikami okręgu, województwa i powiatu. 
Innym aspektem przeprowadzonej diagnozy była analiza wyników pojedynczych uczniów oraz 
wszystkich uczniów w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zdawalności egzaminu w 
szkole. 
 

1.1. Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym w części wewnętrznej- egzamin 
ustny: 

 
Liczba przystępujących i zdawalność (dane dla przystępujących po raz pierwszy): 
 

Język polski 
 

Przedmiot Liczba przystępujących Zdało 
Język polski 53 53 

 
 Języki obce zdawane jako obowiązkowe: 

 
Przedmiot Liczba 

przystępujących 
Zdało 

Język angielski 46 46 
Język francuski 2 2 
Język niemiecki 5 5 

 
Liczba zdających i średnie wyniki z przeprowadzonego egzaminu z języka polskiego 
oraz języków obcych zdawanych jako przedmioty obowiązkowe (dane dla 
przystępujących po raz pierwszy): 
 



Język polski Liczba zdających 53 

Średni wynik w % 91,04 

 
Język angielski Liczba zdających 46 

Średni wynik w % 97,50 

 
Język francuski Liczba zdających 2 

Średni wynik w % 88,50 

 
Język niemiecki Liczba zdających 5 

Średni wynik w % 83,40 

 
Liczba zdających i średnie wyniki z przeprowadzonego egzaminu z języków obcych 
zdawanych jako dodatkowe (dane dla przystępujących po raz pierwszy): 
 
Język angielski Liczba zdających 1 

Średni wynik w % 100 

 
Język francuski Liczba zdających 1 

Średni wynik w % 93 

 

1.2. Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym w części zewnętrznej- egzamin pisemny 

Liczba przystępujących, zdawalność, oraz średni wynik z egzaminu z przedmiotów 
obowiązkowych (dane dla przystępujących po raz pierwszy): 
 

Przedmiot Liczba 
przystępujących 

Zdawalność 
 

Średni wynik w 
% 

Język polski 53 53 69,70 

Język 
angielski 

46 
 

46 95,80 

Język 
francuski  

2 2 98 

Język 
niemiecki 

5 
 

5 86,80 

Matematyka 53 
 

53 88,38 

 
Liczba przystępujących, średni wynik oraz zwolnienia z egzaminu z przedmiotów 
dodatkowych (dane dla przystępujących po raz pierwszy): 
 

Przedmiot 
Poziom 

egzaminu 
Liczba 

przystępujących 
Średni wynik 

w % 
Zwolnienia 

Język polski rozszerzony 11 67,82 - 
Język angielski podstawowy 1 90,00 - 

rozszerzony 39 83,87 - 
Język francuski podstawowy 2 96,5 - 



rozszerzony 2 83 - 
Język niemiecki podstawowy 3 97,67 - 

rozszerzony 7 84,71 - 
Matematyka rozszerzony 21 67,81 - 
Geografia rozszerzony 17 79,53 1 
Chemia rozszerzony 17 71,71 1 
Fizyka podstawowy 9 62,67 - 

rozszerzony 16 60,00 - 
Biologia rozszerzony 16 80,50 1 
Historia podstawowy 2 76 - 

rozszerzony 4 90,50 - 
Wos rozszerzony 4 54,50 - 
 
 
1.3. Analiza i porównanie wyników egzaminu maturalnego   
 
1.3.1. Średnie wyniki egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2012 zostały porównane z 
wynikami w latach ubiegłych, od roku szkolnego 2007/2008. Porównanie to obejmuje 
średnie procentowe wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej dla poziomu 
podstawowego i rozszerzonego (dane dla przystępujących po raz pierwszy): 
 

 

 
 

Przedmiot 2008 2009 2010 2011 2012 
pp pr pp pr pp pr pp pr pp pr 

Język 
polski 

67,30 52,00 60,17 64,77 68,06 60,29 68,98 70,89 69,74 67,82 

Język 
angielski 

84,70 63,92 86,57 83,17 90,94 80,90 96,42 80,59 95,68 83,87 

Język 
francuski 

- 85,50 - 82,00 85,00 - - - 97,25 83,00 

Język 
niemiecki 

91,50 79,00 74,00 82,27 95,00 91,50 96,63 90,20 90,88 84,71 

Biologia - 63,50 78,00 79,82 - 73,13 
 

- 77,84 - 80,50 

Chemia - 89,42 73,00 94,50 - 79,19 
 

- 77,56 - 71,71 

Fizyka - 68,18 - 66,95 75,14 58,18 
 

88,67 55,17 62,67 60,00 

Geografia 52,00 79,35 - 71,08 - 71,00 
 

- 75,05 - 79,53 

Historia - 86,00 - 55,40 - 83,00 
 

- 82,67 76 90,50 

Matematyk
a 

50,70 66,44 - 63,59x 83,37 49,11 
 

76,11 77,69 88,38 67,81 

Wos - 48,00 - 67,43 - 78,50 
 

- 84,00 - 54,50 

Historia 
sztuki 

- - 
 

- 42,00 - - - - - - 

Filozofia - - - 100,00 - - - -   



1.3.2. Porównanie średnich wyników 
rozszerzonego z innymi wynikami w okr
raz pierwszy): 

 
 

 
 

Przedmiot Średnie wyniki procentowe z poziomu podstawowego dla
 
Okr ęg 

Fizyka i 
astronomia 

33,07 

Historia  54,98 
Język angielski 69,61 
Język 
francuski 

69,03 

Język 
niemiecki 

63,58 

Język polski 54,76 
Matematyka 57,79 
 
 
Powyższe zestawienie średnich procentowych wyników pozwala stwierdzi
uczniów SLO z poziomu podstawowego s
poznańskim, województwie lubuskim, mie
 
 

Prezentacja wyników z poziomu podstawowego:
 

średnich wyników procentowych z poziomu podstawowego i 
rozszerzonego z innymi wynikami w okręgu poznańskim (dane dla przyst

• Poziom podstawowy 

Średnie wyniki procentowe z poziomu podstawowego dla

Woj. 
lubuskie 

m. Zielona 
Góra 

Powiat 
żarski 

34,59 37,68 35,37 

57,37 61,84 51,63 
71,50 78,19 69,94 
68,77 67,84 81,08 

65,53 72,38 65,20 

55,73 60,49 56,38 
58,85 64,36 55,42 

średnich procentowych wyników pozwala stwierdzi
uczniów SLO z poziomu podstawowego są wyższe niż wyniki uczniów w okr

województwie lubuskim, mieście Zielona Góra i powiecie żarskim.

rezentacja wyników z poziomu podstawowego: 

procentowych z poziomu podstawowego i 
skim (dane dla przystępujących po 

rednie wyniki procentowe z poziomu podstawowego dla 

SLO 

62,67 

76,00 
95,68 
97,25 

90,88 

69,74 
88,38 

rednich procentowych wyników pozwala stwierdzić, że wyniki 
 wyniki uczniów w okręgu 

żarskim. 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Przedmiot Średnie wyniki procentowe z poziomu rozszerzonego dla

Okr ęg 

Biologia 54 
Chemia 53,23 
Fizyka i 
astronomia 

40,65 

Geografia  52,84 
Historia 52,87 
Język 
angielski 

64,52 

Język 
francuski 

66,81 

Język 
niemiecki 

68,45 

Język polski 59,85 
Matematyka 45,62 
Wiedza o 
społeczeństwie 

38,94 

 
 
Zestawienie średnich procentowych wyników na poziomie rozszerzonym pozwala stwierdzi
że wyniki uczniów SLO są wyż
lubuskim, mieście Zielona Góra i powiecie 
 

Prezentacja wyników z poziomu rozszerzonego:
 

 
 

• Poziom rozszerzony 

Średnie wyniki procentowe z poziomu rozszerzonego dla
(przedmioty dodatkowe) 

Woj. 
lubuskie 

m. Zielona 
Góra 

Powiat 
żarski 

53,35 56,43 51,08 
56,91 65,36 51,16 
43,70 46,50 49,35 

55,48 55,55 65,43 
58,66 59,41 58,46 
66,13 68,94 70,57 

64,55 63,33 82,50 

69,94 74,53 69,49 

63,27 67,41 63,14 
48,09 51,13 46,81 
42,63 46,72 40,73 

rednich procentowych wyników na poziomie rozszerzonym pozwala stwierdzi
ą wyższe niż wyniki uczniów w okręgu poznańskim, województwie 

cie Zielona Góra i powiecie żarskim. 

entacja wyników z poziomu rozszerzonego: 

 

rednie wyniki procentowe z poziomu rozszerzonego dla 

SLO 

80,50 
71,71 
60,00 

79,53 
90,50 
83,87 

83,00 

84,71 

67,82 
67,81 
54,50 

rednich procentowych wyników na poziomie rozszerzonym pozwala stwierdzić, 
ńskim, województwie 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1.3.2.  Porównanie wyników szkoły w ramach skal stanikowych:
 
Na podstawie skal staninowych
OKE można odczytać  pozycję
województwa lubuskiego i całego okr
Skala staninowa odpowiada nam na pytanie, jak
szkołę na tle wyników osiągnię
 
 

Nazwa stanina 

 1- najniższy  

 2- bardzo niski 

 3- niski 

 4- niżej średni 

 5- średni 

 6- wyżej średni 

 7- wysoki 

 8- bardzo wysoki

 9- najwyższy 

 
 
 
 
 

 
Porównanie wyników szkoły w ramach skal stanikowych: 

Na podstawie skal staninowych dla szkół na rok 2012 zamieszczonych na stronie internetowej 
ć  pozycję wyników SLO na tle wyników uzyskanych w

województwa lubuskiego i całego okręgu poznańskiego. 
Skala staninowa odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osi

ągniętych przez całą badaną populację.  

 
Przedziały wyników  

wyrażone w % 
 Procent wyników 

zawarty w  przedziale

 poniżej 4    4  

     4-10    7  

 11-22  12 

 23-39  17 

 40-59  20 

  60-76  17 

 77-88  12 

bardzo wysoki  89-95    7 

 powyżej 95   4 

 

zamieszczonych na stronie internetowej 
 wyników SLO na tle wyników uzyskanych w innych szkołach  

 zajmuje wynik osiągnięty przez 

rocent wyników  
przedziale 



Staniny SLO na tle wyników uzyskanych w województwie lubuskim i okręgu 
poznańskim: 
 
Przedmiot Poziom  Średnia szkoły 

(po 
zaokrąglaniu 
do części 
całkowitej) 

Województwo 
lubuskie 

Okr ęg 
poznański 

Biologia  rozszerzony 81 9 9 
Chemia rozszerzony 72 9 9 
Fizyka i astronomia  
 

podstawowy 63 9 9 
rozszerzony 60 8 8 

Geografia  rozszerzony 80 9 9 
Historia podstawowy 76 8 9 

rozszerzony 91 9 9 
Język angielski  podstawowy 96 9 9 

rozszerzony 84 9 9 
Język francuski podstawowy 97 8 8 

rozszerzony 83 7 8 
Język niemiecki  podstawowy 91 9 9 

rozszerzony 85 8 8 
Język polski  
 

podstawowy 70 9 9 
rozszerzony 68 7 7 

Matematyka podstawowy 88 9 9 
rozszerzony 68 9 9 

Wos  rozszerzony 55 8 9 
 

 

Wnioski:  
Wyniki egzaminu maturalnego: 
1. 100% maturzystów zdało egzamin maturalny w części obowiązkowej. 
2. Średnia wyników z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym jest 
najwyższa od roku 2008. 
3. Średni wynik na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, biologii, geografii i historii 
jest najwyższy w porównywalnym okresie od roku 2008. 
4. W porównaniu do roku 2011 stwierdza się słabsze wyniki uzyskane przez tegorocznych 
maturzystów na poziomie podstawowym z języka angielskiego, niemieckiego i fizyki oraz na 
poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego, chemii, matematyki i wiedzy o 
społeczeństwie. 
5. Średni wynik z fizyki na poziomie rozszerzonym jest niższy aniżeli w roku ubiegłym. 
6. Średnia wyników z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym jest niższa niż w roku 
2008, a wyższa od wyników w roku 2009. 
7. Dobre wyniki szkoły na egzaminie zewnętrznym potwierdzają staniny szkoły na tle 
wyników uzyskanych w województwie lubuskim i okręgu poznańskim, dominują staniny 8 i  
8. Średnie procentowe wyniki uczniów SLO z poziomu podstawowego (fizyka, historia, język 
angielski, język francuski, język niemiecki, język polski i matematyka) oraz z poziomu 
rozszerzonego (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, 
język niemiecki, język polski, matematyka i wiedza o społeczeństwie) są wyższe od średnich 
wyników uzyskanych w okręgu, województwie lubuskim, mieście Zielona Góra i powiecie 
żarskim. 



9. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele przedmiotów maturalnych analizują wyniki  
egzaminu maturalnego. 
10. W celu poprawy jakości kształcenia, m.in. lepszego przygotowania uczniów do 
egzaminów oraz uzupełnienia, a także utrwalenia wiedzy i umiejętności, nauczyciele, w 
miesiącu sierpniu, dokonają analizy wyników egzaminów maturalnych w zakresie 
nauczanych przedmiotów i przedstawią wnioski na piśmie. 
11. Wnioski z analizy egzaminów maturalnych są w szkole wdrażane poprzez:  
- modyfikacje planów pracy nauczycieli,  
- przydzielanie dodatkowych godzin na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
 
 
 
1.4. Prezentacja tendencji rozwojowych szkoły w latach 2010-2012: 
(wyniki szkoły odnoszą się do populacji województwa lubuskiego) 
 
 

Biologia 
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Chemia 
 

 
 
 

Fizyka 
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Geografia 
 

 
 

 
Historia 
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Język angielski 
 

 
 
 

Język francuski 
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Język niemiecki 
 

 
 
 
 

Język polski 
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2. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych  
 
 W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono w szkole cztery  próby egzaminu 
maturalnego: 
- próbny egzamin maturalny (OPERON) - listopad 2011 
- próbny egzamin maturalny (OKE) - styczeń 2012 
- próbny egzamin maturalny z matematyki –poziom podstawowy (OKE) – marzec 20 
- próbny egzamin maturalny z chemii (Zamkor) - marzec 2012 
 
2.1. Analiza wyników próbnych egzaminów maturalnych: 
 
2.1.1. Wyniki zdających w przedmiotach obowiązkowych i dodatkowych - próbny 
egzamin maturalny (OPERON):  
 

Wskaźnik Język 
polski 

Matema- 
tyka 

Język  
angielski 

Język  
niemiecki 

Język  
francuski 

Biologia Geografia Historia Wos Fizyka 

Liczba 
zdających 
pp 

 
53 

 
53 

 
5 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
10 

Liczba 
zdających 
pr 

 
7 

 
21 

 
37 

 
5 

 
2 

 
17 

 
15 

 
4 

 
4 

 
15 

Zdawalność 
pp 

98% 98% 100% 100% 100% 
 

 
- 

- 
 

 
 

-  
 

Średni 
wynik pp % 

60,30% 68,20% 76,20% 70,50% 84,00% 
 

- 
 

 
- 

58,00% - 52,90% 

Średni 
wynik pr %  

85,40% 52,40% 72,40% 70,80% 80,00% 66,90% 66,30% 45,50% 45,00% 34,90% 

 
2.1.2. Wyniki zdających w przedmiotach obowiązkowych i dodatkowych - próbny 
egzamin maturalny (OKE): 
 

Wskaźnik Język 
polski 

Matemat
yka 

Język  
angielsk
i 

Język  
niemiec
ki 

Język  
francusk
i 

Chemia Biologia Geografia Historia Fizyka Wos 

Liczba 
zdających 
pp 

 
53 

 
51 

 
40 

 
8 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

Liczba 
zdających 
pr 

 
7 

 
22 

 
35 

 
7 

 
2 

 
15 

 
15 

 
16 

 
4 

 
15 

 
4 

Zdawalno
ść pp 

100% 92% 100% 100% 100% 
 

- 
 

- 
 

 
- 

- - 
 

- 

Średni 
wynik pp  

59,40% 63,10% 87,90%
% 

79,00% 93,00% 
 

- 
 

 
- 

- 51,00% - - 

Średni 
wynik pr 

71,00% 43,18% 70,00% 76,60% 80,00% 40,40% 59,10% 58,80% 46,00% 38,00% 44,00% 

 
2.1.3. Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki –poziom 
podstawowy(OKE): 
 
 Kryteria próby egzaminu Klasa IIIa Klasa IIIb Klas a IIIc 
1. Liczba uczniów przystępujących do 

próby 
17/17 15/16 18/20 

2. Liczba uczniów z wynikiem co 17 15 18 



najmniej 30% pkt. 
3. Średnie wyniki punktowe egzaminu 38 32 25,4 
4. Średnie wyniki procentowe 

egzaminu 
76,00% 64,00% 50,70% 

5. Współczynnik łatwości egzaminu 0,76 
(łatwy) 

0,64 
(umiarkowanie 

trudny) 

0,51 
(umiarkowanie 

trudny) 
6. Zdawalność próby 100% 100% 100% 

 

2.1.4. Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z chemii- poziom rozszerzony:  
(Zamkor): 
 

 Kryteria próby egzaminu Grupa maturalna 
1. Liczba uczniów przystępujących do próby 16/16 
2. Ilość punktów 60 
3. Maksymalna ilość punktów 52 
4. Minimum punktów 13 
5. Mediana 43 
6. Modalna  35 
7. Średnie wyniki punktowe egzaminu 35 
8. Średnie wyniki procentowe egzaminu 59% 
9. Współczynnik łatwości egzaminu 0,59 
10. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań Umiarkowanie trudny 

 
2.2. Porównanie procentowych wyników prób egzaminu z pisemnym egzaminem 
maturalnym:        

Przedmio
t 

Pozio
m 

Próbny 
egzamin 
maturalny 
(Operon) 

Próbny 
egzamin 
maturalny 
(OKE) 

 

Próbny 
egzamin 
maturalny-
matematyka pp 
(OKE) 

Próbny 
egzamin 
maturalny 
chemia 

(Zamkor) 

Egzamin 
maturalny 2012 
(przedmioty 
obowiązkowe i 
dodatkowe 

liczba 

zd. 

wynik 

% 

liczba 

zd. 

wynik 

% 

liczba 

zd. 

wynik liczba 

zd. 

wynik 

% 

liczba 

zd. 

wynik 

% 

Biologia pp - - - - - - - - - - 

pr 17 66,90 15 59,10   - - 16 80,50 

Chemia pp - - - - - - - - - - 

pr - - 15 40,40   16 59% 17 71,71 

Fizyka pp 10 52,90 - - - - - - 9 62,67 

pr 15 34,90 15 38,00   - - 16 60,00 

Geografi
a 

pp - - - - - - - - - - 

pr 15 66,30 16 58,80 - - - - 17 79,53 

Historia pp 1 58,00 1 51,00 - - - - 2 76,00 

pr 4 45,50 4 46,00 - - - - 4 90,50 



 

Uzyskane średnie wyniki w sesji 2012 są wyższe w porównaniu z wynikami uzyskanymi na 
egzaminach próbnych. 
 

 2.3. Porównanie progu zdawalności prób egzaminu z pisemnym egzaminem 
maturalnym: 
 
Przedmioty obowiązkowe: 
 

Przedmiot Pozio
m 

Próbny 
egzamin 
maturalny 
(Operon) 

Próbny 
egzamin 
maturalny 
(OKE) 

 

Próbny 
egzamin 
maturalny-
matematyka 
pp (OKE) 

Egzamin 
maturalny 
(przedmioty 
obowiązkowe i 
dodatkowe) 

zdawa
lność 
% 

wynik
% 

zdawa
lność 
% 

wynik
% 

zdaw
alnoś
ć % 

wynik
% 

zdawa
lność 
% 

wynik
% 

Język 
angielski 

pp 100 76,20 100 87,90 - - 100 95,68 

Język 
francuski 

pp 100 84,00 100 93,00 - - 100 83,00 

Język 
niemiecki 

pp 100 70,50 100 79,00 - - 100 90.88 

Język polski pp 98 60,30 100 59,40 - - 100 69,74 

Matematyka pp 98,00 52,40 92 63,10 100 63,56 100 88,38 

 
 
 

Język 
angielski 

pp 5 76,20 40 87,90 - - - - 47 95,68 

pr 37 72,40 35 70,00 - - - - 39 83,87 

Język 
francuski 

pp 1 84,00 5 93,00 - - - - 4 97,25 

pr 2 80,00 2 80,00 - - - - 2 83,00 

Język 
niemiecki 

pp 2 70,50 8 79,00 - - - - 8 90,88 

pr 5 70,80 7 76,60 - - - - 7 84,71 

Język 
polski 

pp 53 60,30 53 59,40 - - - - 53 69,74 

pr 7 85,40 7 71,00 - - -  11 67,82 

Matemat
yka 

pp 53 68,20 51 63,10 50 63,56 - - 53 88,38 

pr 21 52,40 22 43,18 -  - - 21 67,81 

Wiedza o 
społeczeń

stwie 

pp - - - - - - - - - - 

pr 4 45,00 4 44,00 - - - - 4 54,50 



Wnioski: 
1.W szkole przeprowadza się próbne egzaminy maturalne w celu zdiagnozowania stanu 
wiadomości i umiejętności uczniów. 
2.Zdawalność matematyki na poziomie podstawowym w pierwszym próbnym egzaminie 
wyniosła 98%, w drugiej próbie 92%  i 100% w  trzeciej próbie. 100% uczniów zdało 
obowiązkowy egzamin z matematyki. 
3.Odnotowano 100% zdawalność z języków obcych w kolejnych próbach egzaminu, tak  jak i 
na egzaminie w sesji wiosennej 2012. 
4.Tylko w pierwszym próbnym egzaminie maturalnym zdawalność z języka polskiego 
wynosiła 98%. 100% uczniów zdało egzamin maturalny z języka polskiego. 
 
 

• Wymaganie 1.2.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. 
 
1. Wyniki klasyfikacji i promocji. 
 
1.1. Wyniki klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2011/2012: 
 

Klasa  Ia Ib Ic Id IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc Razem  

Stan klasy 19 18 17 17 18 19 18 17 16 20 179 

Ilość uczniów 
klasyfikowanych 

19 18 17 17 18 19 18 17 16 20 179 

100
% 

100
% 

100% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 

Ilość uczniów 
nieklasyfikowanych 

- - - - - - - - - - - 

           

Ilość uczniów z :            

- 1 oceną 
niedostateczną 

- - - - - - - - - - - 

           

- 2 ocenami 
niedostatecznymi 

- - - - - - - - - - - 

           

Średnia wyników 4,40 4,30 4,28 4,62 4,61 4,67 4,18 4,49 4,68 4,2 4,44 

Liczba uczniów ze 
średnią ocen co 
najmniej  4,75 

4 2 1 7 8 10 5 3 6 3 49 

21% 11% 5,9% 41% 44% 53% 28% 18% 38% 15% 27,5% 

Frekwencja [%] 94,8 95,8 95,2 94,5 93 95 93,7 93,5 97 93,1 94,3 

Oceny zachowania:            

wzorowa 13 14 5 11 5 4 10 13 7 3 85 



68% 78% 29% 64% 28% 21% 56% 76% 44% 15% 47,5% 

bardzo dobra 1 2 10 6 12 14 6 4 7 15 77 

5% 11% 59% 36% 66% 74% 33% 24% 44% 75% 43,0% 

dobra 3 2 2 - 1 - 2 - 2 2 14 

16% 11% 12% - 6% - 11% - 12% 10% 7,8% 

poprawna 2 - - - - 1 - - - - 3 

11% % - - - 5% - -     - - 1,7% 

nieodpowiednia - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

naganna - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

Do egzaminu 
klasyfikacyjnego 
przystąpiło: 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

Do egzaminu 
podwyższającego 
ocenę przystąpiło 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

 
• Uczniowie z najwyższą średnią wyników nauczania za I semestr roku szkolnego 

2011/2012 
 
Klasy I 

 
Klasy II 
 

Klasa IIa  Klasa IIb  Klasa IIc 
1.Ambroziak Szymon – 5,00 
2. Grzelak Noela – 4,83 

1.Bobińska. Marta – 4,91 
2.Gaik Magdalena  - 4,75 

1.Adamenko Monika - 4,75 
2.Fabijański Kacper – 4,83 

Klasa Ia Klasa Ib Klasa Ic Klasa Id 
1.Budzanowska Maria -
4,92 
2. Ewiak Piotr – 4,86 
3. Klaja Adrianna -5,07 
4. Michajluk Kacper-4,86 
 

1. Kamińska Marlena -
4,86 
2. Zendran Iga -5,14 
 

1.Kościńska Aleksandra 
-4,78 
 

1.Goncerz Joanna -4,76 
2. Kordylewska Maria -
5,07 
3. Kuźniak Oliwia -4,85 
4.Lenkiewicz Sebastian -
4,78 
5.Marzec Kinga -5,14 
6.Oryszewska Linda -4,78 
7.Rzetelska Agata – 4,76 



3. Koniecpolski Adrian - 4,92 
4. Krajnik Mateusz -4,92 
5.Maciulewicz Sylwia -4,75 
6.Mikoś Mateusz – 4,92 
7.Rzepkowski Bartosz 4,75 
8.Tkacz Konrad - 5,08 
 

3.Jasinowski Michał - 4,83 
4.Niezgoda.Sandra – 5,08 
5.Olczyk Piotr – 5,08 
6.Płaza Zuzanna–4,83 
7.Ptasińska Karolina –4,91 
8.Rola Magdalena -5,16 
9.Strzałkowski Michał – 4,75 
10.Szymańska Aleksandra – 4,91 

3.Górniak Kacper – 4,92 
4.Nowacka Klaudia – 4,92 
5.Szerszeń Emil–  4,92 
 

 
Klasy III 
 

Klasa IIIa Klasa IIIb  Klasa IIIc 
1.Bursztyńska Agata -5,00 
2.Chmiel Jakub - 4,78 
3.Lewicki Adrian – 4,9 
 

1.Dudek Kornelia - 5,00 
2.Krawczyk Aleksander  - 4,9 
3.Kucal Anna – 4,82 
4.Mazurek Ewelina - 5,09 
5.Śnieżek - Patrycja 4,82 
6.Trocka Karolina -5,5 

1.Chodorska Anna -4,78 
2.Kondratowicz Amelia -4,78 
3.Pawlikiewicz Klaudia – 4,78 
 

 
• Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: 

 
Klasa Ia: 
Budzanowska Maria, Klaja Adrianna 
Klasa Ib: 
Zendran Iga 
Klasa Id: 
Kordylewska Maria, Marzec Kinga 
Klasa IIa: 
Ambroziak Szymon, Koniecpolski Adrian, Krajnik Mateusz, Mikoś Mateusz, Tkacz Konrad 
Klasa IIb: 
Bobińska. Marta, Niezgoda.Sandra, Olczyk Piotr, Ptasińska Karolina, Rola Magdalena, 
Szymańska Aleksandra 
Klasa IIc: 
Górniak Kacper, Nowacka Klaudia, Szerszeń Emil 
Klasa IIIa:  
Bursztyńska Agata, Lewicki Adrian 
Klasa IIIb: 
Dudek Kornelia, Krawczyk Aleksander, Mazurek Ewelina, Trocka Karolina 
 
Wnioski: 
1.Rada pedagogiczna podjęła uchwałę o klasyfikacji wszystkich uczniów szkoły. 
2.Średnia wyników nauczania wynosi 4,44. Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy IIIb-4,68 
i IIb-4,67, a najniższa klasa IIc-4,18. 
3.49 uczniów szkoły uzyskało wyniki co najmniej 4,75, co stanowi 27,5 % ogółu uczniów, w 
tym najwięcej, 10 uczniów (53% ogółu klasy) jest w klasie IIb. 
4.Najwyższy wynik frekwencji uzyskała klasa IIIb-97 %, a najniższy klasa IIa. 
5.85 uczniów-47,5% uzyskało wzorową ocenę zachowania. Najwięcej wzorowych ocen 
zachowania wystawili wychowawcy klas Ib (14) i IIIa (13) 
6.Ocene poprawną zachowania otrzymało w szkole 3 uczniów-1,7% ogółu uczniów. 



7.W wyniku klasyfikacji w szkole nie przeprowadzono egzaminu klasyfikacyjnego oraz 
egzaminu podwyższającego ocenę.   
 
1.2. Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2011/2012: 
 

 
 

Klasa  Ia Ib Ic Id IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc 
 

Razem/
średnia 

Stan klasy 19 18 18 17 
 

21 21 13 17 16 20 180 

Ilość uczniów 
klasyfikowanyc
h 

19 18 18 17 21 21 13 17 16 20 180 
100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100% 

Ilość uczniów 
nieklasyfikowa
nych 

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

Ilość uczniów z 
: 

           

- 1 oceną 
niedostateczną 

- - - - - - - - - - - 
           

- 2 ocenami 
niedostateczny
mi 

- - - - - - - - - - - 
           

Średnia 
wyników 

4,55 4,41 4,4 4,71 4,66 4,64 4,18 4,75 4,84 4,57 4,57 

Liczba uczniów 
ze średnią ocen 
co najmniej  
4,75 

8 3 5 9 9 10 4 12 11 9 80 
42% 16% 28% 53% 43% 48% 31% 71% 69% 45% 44% 

Frekwencja 
[%] 

94,23
% 

95,08
% 

94% 94,7% 91,2% 92,3% 88,6% 94,3% 96% 94% 92,7% 

Oceny 
zachowania: 

           

wzorowa 9 9 13 15 6 10 6 17 14 17 116 
47% 50% 72% 88% 29% 48% 40% 100% 88% 85% 64% 

bardzo dobra 10 8 5 2 15 11 7 - 2 3 63 
53% 44% 28% 12% 71% 52% 60% - 12% 15% 35% 

dobra - 1 - - - - - - -  1 
- 6% - - - - - - -  1% 

poprawna - - - - -  - - - - - 
-  - - -  - -     - - - 

nieodpowiednia - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

naganna - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

Do egzaminu 
klasyfikacyjneg
o przystąpiło: 

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

Do egzaminu 
podwyższająceg
o ocenę 
przystąpiło 

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 



• Uczniowie z najwyższą średnią wyników nauczania za rok szkolny  2011/2012 
Klasy I 

 
Klasy II 

Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIc 
1.Ambroziak Szymon - 4,92 
2.Chopcian Patrycia - 4,82 
3.Grzelak Noela -5,0 
4.Koniecpolski Adrian - 4,92 
5.Krajnik Mateusz - 4,92 
6.Mikoś Mateusz - 5,0 
7.Nowacka Klaudia -5,08 
8.Tkacz Konrad - 5,25 
9.Wysocka Karolina - 4,83 
 

1.Bobińska. Marta -  5,0 
2.Góral Natalia - 4,75 
3.Łączyńska Małgorzata - 4,8 
4.Niezgoda.Sandra -5,08 
5.Olczyk Piotr – 5,08 
6.Opalińska Dominika- 4,75 
7.Płaza Zuzanna–5,0 
8.Ptasińska Karolina - 4,92 
9.Rola Magdalena -5,08 
10.Szymańska Aleksandra - 5,0 

1.Adamenko Monika - 4,83 
2.Fabijański Kacper -5,00 
3.Górniak Kacper – 4,92 
4.Szerszeń Emil– 5,00 
 

 
Klasy III 

Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIIc 
1.Buganik Hubert -5,0 
2.Bursztyńska Agata -5,03 
3.Chmiel Jakub - 4,9 
4.Janicki Arkadiusz - 4,78 
5.Kaleta Karolina - 4,9 
6.Kogut Marta - 4,78 
7.Kościński Kamil - 4,8 
8.Lewicki Adrian  -  4,77 
9.Mytych Wojciech - 4,77 
10.Rewiński Paweł - 4,9 
11.Śniatecka.Ewa - 4,9 
12.Tomalak Martyna -  5,11 

1.Białek Milana - 4,91 
2.Dudek Kornelia - 5,00 
3.FemlakPaulina F - 4,82 
4.Goździk Dominika -5,0 
5.Krawczyk Aleksander - 5,18 
6.Kucal Anna - 5,0 
7.Mazurek Ewelina - 5,09 
8.Śnieżek – Patrycja - 4,91 
9.Teresiak Paulina - 4,8 
10.Trocka Karolina -5,4 
11.Wojciechowska Sabina - 5,0 
 

1.Brzostowski Wojciech - 4,88 
2.Bukowska Agata - 5,11 
3.Chodorska Anna - 4,77 
4.Drozdek Michał - 4,77 
5.Kondratowicz Amelia - 4,88 
6.Nowak Marta - 5,00 
7.Pawlikiewicz Klaudia - 5,00 
8.Sonia Włoszczowska - 4,87 
9.Wróbel Klaudia - 4,80 

 
• Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:  

Klasa Ia: 
Budzanowska Maria, Dąbek Krzysztof, Ewiak Piotr, Klaja Adrianna, Michajluk Kacper, 
Mokijewski Marek 
Klasa Ib:  

Klasa Ia Klasa Ib Klasa Ic Klasa Id 
1.Budzanowska Maria -
5,07 
2.Dąbek Krzysztof -5,0 
3.Ewiak Piotr -5,07 
4.Klaja Adrianna- - 5,14 
5.Kowalska Ewa - 4,86 
6.Michajluk Kacper -
5,05 
7.Mikołajczyk Anna -
4,78 
8.Mokijewski Marek -
4,93 

1. Augustynek Paweł -
4,79 
2.Kamińska Marlena -
4,93 
3.Zendran Iga -5,36 

1.Gruszczyńska Agata - 
4,79 
2.Jagielska Aleksandra -
4,79 
3.Kościńska Aleksandra -
5,00 
4.Król Jakub - 4,79 
5.Olszański Robert - 4,79 
6.Lis Sebastian - .. 

1.Kordylewska Maria -5,14 
2.Kuźniak Oliwia - 4,93 
3.Łydka Jakub - 4,85 
4.Marzec Kinga -5,29 
5.Oryszewska Linda - 4,86 
6.Pisarski Michał - 4,85 
7.Rzetelska Agata -5,23 
8.Stefaniak Paulina - 4,79 
9.Wróbel Aleksandra - 4,86 



Kamińska Marlena, Zendran Iga 
Klasa Ic: 
Kościńska Aleksandra, Lis Sebastian, Olszański Robert 
Klasa Id: 
Kordylewska Maria, Kuźniak Oliwia, Marzec Kinga, Pisarski Michał, Rzetelska Agata, 
Klasa IIa:  
Grzelak Noela, Krajnik Mateusz, Nowacka Klaudia, Tkacz Konrad 
Klasa IIb:  
Bobińska Marta, Niezgoda.Sandra, Olczyk Piotr, Płaza Zuzanna, Ptasińska Karolina, 
Rola,Magdalena, Szymańska Aleksandra 
Klasa IIc:  
Fabijański Kacper, Górniak Kacper, Szerszeń Emil 
Klasa IIIa: 
Buganik Hubert, Bursztyńska Agata, Chmiel Jakub, Śniatecka.Ewa, Tomalak Martyna 
Klasa IIIb: 
Białek Milana, Dudek Kornelia, Goździk Dominika, Krawczyk Aleksander, Kucal Anna, 
Mazurek Ewelina, Śnieżek Patrycja, Trocka Karolina, Wojciechowska Sabina 
Klasa IIIc: 
Bukowska Agata, Nowak Marta, Pawlikiewicz Klaudia, Wróbel Klaudia 
 
2.Analiza wyników klasyfikacji 
 
2.1. Porównanie średnich ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym: 
 
 Klas

a Ia 
Klas
a Ib 

Klas
a Ic 

Klas
a Id 

Klas
a IIa 

Klas
a IIb 

Klas
a IIc 

Klas
a 
IIIa 

Klas
a 
IIIb 

Klas
a IIIc 

Ogółe
m 

I 
semest
r 

4,40 4,30 4,28 4,62 4,61 4,67 4,18 4,49 4,68 4,2 4,44 

Rok 
szkoln
y 

4,55 4,41 4,40 4,71 4,66 4,64 4,18 4,75 4,84 4,57 4,57 

 
Średnia ocen za rok szkolny wzrosła z 4,44 w I semestrze do 4,57. 
Średnie ocen klas wzrosły. Średnia ocen klasyfikacyjnych w klasie IIc za I semestr i za rok 
szkolny nie zmieniła się i jest najniższą średnią ocen klasowych w szkole. 
 



 
 
2.2. Porównanie wyników klasyfika

 

Lata 
 

2007/2008

Liczba uczniów 
Ilość uczniów 
klasyfikowanych 99,38%
Ilość uczniów 
nieklasyfikowanych 
Ilość uczniów z: 
1 oceną niedostateczną 
 2 ocenami 
niedostatecznymi 

Średnia ocen 

Liczba uczniów ze 
średnią ocen co najmniej 
4,75 

37,07%

Frekwencja [%] 

Oceny zachowania: 

wzorowa 
51,85%

bardzo dobra 
43,83%

dobra 

poprawna 

nieodpowiednia 
 

Porównanie wyników klasyfikacji końcoworocznej w latach 2007-2012:

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

162 178 163 162

161 178 163 162
99,38% 100% 100% 100%

1 - - 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

4,53 
 

4,56 4,46 4,55

60 80 61 
37,07% 44,94% 37,42% 43,20%

94,23 94 92,9 93,6

   

84 120 108 
51,85% 67,41% 66,26% 49,38%

71 43 50 
43,83% 24,16% 30,67% 45,06%

7 12 2 
4,32% 6,74% 1,23% 5,55%

- 3 3 
- 1,68% 1,84% 
- - - 
- - - 

 

2012: 

2010/2011 2011/2012 

162 180 
162 180 

100% 100% 
- - 

 
- 
- 

 
- 
 
- 

4,55 4,57 

70 80 
43,20% 44,44% 

93,6 93,49 
  

80 116 
49,38% 64,44% 

73 63 
45,06% 35% 

9 1 
5,55% 0,56% 

- - 
- - 
- - 
- - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prezentacja średniej ocen ko
uczniów ze średnią co najmniej 4,75 w latach 2007

 

 

 
 
 

średniej ocen końcowo rocznych, średniej frekwencji oraz liczby 
ą co najmniej 4,75 w latach 2007-2012 

 

redniej frekwencji oraz liczby 

 



 
 

 
 
2.3. Wyniki promocji w SLO:
 

Liczba 
uczniów 
klasy  
I-III 

 Liczba 
uczniów 
nieklasyfik-
owanych 

 Liczba 
uczniów 
promowanych

 
180 

 
         - 

 
Wszyscy uczniowie klas I i II otrzymali promocj

Wyniki promocji w SLO:  

Liczba 
uczniów 
promowanych 

Liczba uczniów 
kończących szkołę 
(klasy III) 

Liczba uczniów przyst
do egzaminu poprawkowego lub
egzaminu podwy
 

 
127 

 
        53 

Wszyscy uczniowie klas I i II otrzymali promocję. 

 

 

Liczba uczniów przystępujących 
do egzaminu poprawkowego lub 
egzaminu podwyższającego ocenę.   

 
- 



Wszyscy uczniowie klas trzecich uko
W szkole nie przeprowadzono
ocenę.   
 
3. Frekwencja w szkole 
 
3.1. Porównanie wyników frekwencji:
 
 

 Klasa 
Ia 

Klasa 
Ib 

Klasa 
Ic 

Semestr I 94,86% 95,79% 94,09% 
Semestr 
II 

93,21% 94,37% 92,06% 

Rok 
szkolny 

94% 95,08% 93,1% 

 
 
 
 

• Prezentacja wyników frekwencji za I semestr, II semestr i rok szkolny 
 
 

 
 
 
3.2. Wykaz uczniów z najniższą
 

Klasa Ia 1.Jarociński W.
Klasa Ib 1.Andrzejewska D.

Wszyscy uczniowie klas trzecich ukończyli szkołę. 
W szkole nie przeprowadzono egzaminu poprawkowego lub egzaminu podwy

Porównanie wyników frekwencji: 

Klasa 
Id 

Klasa 
IIa 

Klasa 
IIb 

Klasa 
IIc 

Klasa 
IIIa 

94,29% 93% 95% 92,01% 93,5% 
95,6% 89,4% 91% 86,5% 95% 

94,95% 91,2% 93% 89,23% 94,3% 

Prezentacja wyników frekwencji za I semestr, II semestr i rok szkolny 

Wykaz uczniów z najniższą frekwencją oraz przyczyny nieobecnoś

1.Jarociński W.-122 choroba  
1.Andrzejewska D.-216 choroba, operacja

egzaminu poprawkowego lub egzaminu podwyższającego 

Klasa 
IIIb 

Klasa 
IIIc 

Ogółem  

97% 93,13% 94,6% 
96% 94% 92,7% 

96,5% 93,56% 93,49% 

Prezentacja wyników frekwencji za I semestr, II semestr i rok szkolny  

 

 oraz przyczyny nieobecności: 

choroba, operacja 



2.Chmiel K.-179 
3.Ochab A.-132 

choroba 
różne przyczyny nieobecności 

Klasa Ic 1.Hołub D.-221 
2.Łagoda B.-199 
3.Ozimek B.-160 

choroba 
choroba 
choroba, opuszczanie lekcji 

Klasa Id 1.Bołoczko M.-122 
2.Kluszczyńska I.-187 
3.Oryszewska L.-119 
4.Wróbel A.- 179 

choroba 
choroba 
choroba 
choroba 

Klasa IIa 1.Ambroziak Sz.-305 
2.Maciulewicz S. - 

choroba 
choroba 

Klasa IIb 1.Gaik M.-128 
2.Niezdoda S. -100 
3.StrzałkowskiM.-108 

choroba 
choroba  
choroba  

Klasa IIc 1.Bartosz M.-106 
2.Brzozowska J.-104 
3.Olender A.-103 
4.Wierzbicka M.107 

choroba  
choroba  
choroba, wyjazdy 
choroba 

Klasa IIIa 1.Lewicki A.-113 
2.Rewiński P.-127 
3.Rogasik J.-139 

choroba 
choroba 
choroba 

Klasa IIIb 1.Bialek M.-67 choroba 
Klasa IIIc 1.Domian M.-53 

2. Janiszewska M.-56 
3.Obmiński P.-87 
4.Wróbel K.-54 

choroba 
choroba 
choroba 
choroba 

   
 
Wnioski: 
 
1. Rada pedagogiczna podjęła uchwałę o klasyfikacji i promocji wszystkich uczniów szkoły. 
2. Średnia wyników nauczania za rok szkolny wynosi 4,57. Najwyższą średnią ocen uzyskały 
klasy IIIb-4,84 i IIIa-4,75, a najniższą klasa IIc-4,18. 
3. 80 uczniów szkoły uzyskało wyniki co najmniej 4,75, co stanowi 44% ogółu uczniów, w 
tym najwięcej, 12 uczniów (71% ogółu klasy) jest w klasie IIIa oraz 11 (69% ogółu uczniów) 
w klasie IIIb. 
4. Najwyższy wynik frekwencji uzyskała klasa IIIb-96 %, a najniższy klasa IIc, poniżej 90%. 
5. 116  uczniów-64% ogółu  uzyskało wzorową ocenę zachowania. Najwięcej wzorowych 
ocen zachowania wystawili wychowawcy klas IIIa (17-100% ), IIIb (14 -88%) i Id (15-
88%).Najmniej ocen wzorowych wystawiono w klasie IIa -6 29%. 
6. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymało w szkole 63 uczniów (35%),a ocenę dobrą 1 
uczeń (1%). 
7. W wyniku klasyfikacji w szkole nie przeprowadzono egzaminu klasyfikacyjnego oraz 
egzaminu podwyższającego ocenę.   
8. Średnia ocen za rok szkolny wzrosła z 4,44 w I semestrze do 4,57. 
9. Średnie ocen klas wzrosły. 
10. Średnia ocen klasyfikacyjnych w klasie IIc za I semestr i za rok szkolny nie zmieniła się i 
jest najniższą średnią ocen klasowych w szkole. 
11. Średnia frekwencja szkoły za rok szkolny jest niższa w stosunku do I semestru (I semestr 
– 94,6, II semestr – 92,3, rok szkolny -93,4%).   



12. W porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 średnia ocen jest nieznacznie wyższa, jest 
ona najwyższa od roku 2007/2008. Liczba uczniów ze średnią ocen klasyfikacyjnych 4,75 jest 
wyższa niż w roku ubiegłym. 
13. Liczba uczniów z oceną wzorową e stosunku do całej społeczności uczniowskiej jest 
wyższa niż w roku szkolnym 2010/2011.w latach 2010/2011i 2011/2012 nie wystawiono 
oceny poprawnej zachowania, a od roku 2007/2008 oceny nieodpowiedniej. 
14. Wychowawcy klas wskazali w swoich sprawozdaniach 27 uczniów  z najniższą 
frekwencją w klasie i określili przyczyny nieobecności. 
 
 
4. Badania edukacyjne 
4.1. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono wewnątrzszkolne badania wyników 
nauczania zgodnie z przyjętym w planie nadzoru pedagogicznego harmonogramem.  
Każda klasa w szkole została objęta badaniami edukacyjnymi. Dla klas I zaplanowano 
badanie na wejściu z języka polskiego i matematyki (test absolwenta gimnazjum, badanie 
ODN) oraz badanie dla absolwenta klasy I z języka polskiego i matematyki (test 
wewnątrzszkolny). Klasy II przystąpiły do testu absolwenta klasy II z matematyki (test 
wewnątrzszkolny).  
Uczniowie klas III sprawdzali stan swoich wiadomości i umiejętności podczas czterech 
próbnych egzaminów maturalnych (wyniki omówiono w części egzamin maturalny). 
W szkole funkcjonuje zestaw testów do prowadzenia wewnętrznych diagnoz dla absolwentów 
klasy I w zakresie języka polskiego oraz klas I i II z matematyki. 
Celem prowadzonych badań edukacyjnych było: 
- dostarczenie nauczycielom i uczniom oraz rodzicom informacji o poziomie wiedzy i  
  umiejętności uczniów, 
- zebranie informacji w celu podjęcia działań wspierających uczniów,  
- podjęcie działań naprawczych i weryfikacji planów nauczania. 
 
 
4.2. Plan przeprowadzonych badań edukacyjnych: 
 
Klasa  Przedmiot Termin Rodzaj diagnozy 
Klasy I Język polski I semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

z języka polskiego dla ucznia klasy I 
szkoły ponadgimnazjalnej, 
Testabsolwenta gimnazjum. ODN 
Zielona 

Matematyka  I semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
z matematyki dla ucznia klasy I szkoły 
ponadgimnazjalnej, Testabsolwenta 
gimnazjum. ODN Zielona 

Język polski II semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
z języka polskiego dla absolwenta klasy 
I szkoły ponadgimnazjalnej 

Matematyka II semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
z matematyki dla absolwenta klasy I 
szkoły ponadgimnazjalnej 

Klasy II Matematyka II semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
z matematyki dla absolwenta klasy II 
szkoły ponadgimnazjalnej 



 
Wyniki przeprowadzonych badań edukacyjnych: 

I semestr 
 

Termin Przedmi
ot 

Typ testu Klasa Liczba 
uczniów 
objętych 
badaniami/z
apisanych w 
klasie 

Maksymal
na ilość 
punktów 

Średnia 
klasowa w 
punktach 

Sprawność 
testowa 
klasy 

Współczyn-
nik łatwości 
dla klasy 

Wrzesień 
2011 

Język 
polski 
 

Sprawdzian 
wiadomości i 
umiejętności z 
matematyki dla 
ucznia klasy I 
szkoły 
ponadgimnaz-
jalnej, 
Testabsolwenta 
gimnazjum. 
ODN Zielona 
Góra 

Klasa Ia 16/19 
 

50 39,94 
 

79% 0,80 

Klasa Ib 
 

16/18 50 37,19 76% 0,74 

Klasa Ic 
 

17/17 
 

50 
 

38,71 
 

82% 0,77 
 

Klasa Id 
 

16/17 
 

50 
 

40,00 
 

78% 0,80 
 

Badani 
przez ODN 

439 50 28,77 58% 0,58 

Wrzesień 
2011 

Matema-
tyka 

Sprawdzian 
wiadomości i 
umiejętności z 
matematyki dla 
ucznia klasy I 
szkoły 
ponadgimnaz-
jalnej, 
Testabsolwenta 
gimnazjum. 
ODN Zielona 
Góra 

Klasa Ia 19/19 37 29,11 78,7% 
 

0,79 

Klasa Ib 14/18 37 24,36 65% 
 

0,66 

Klasa Ic 17/17 
 

37 22,24 58% 0,60 

Klasa Id 17/17 
 

37 24,64 67% 0,67 

Badani 
przez ODN 

512 37 14,10 38% 0,38 

 
 
II semestr 
 

Termin  Przedmi
ot 

Typ testu Klasa Liczba 
uczniów 
objętych 
badaniami/z
apisanych w 
klasie 

Maksymal
na ilość 
punktów 

Średnia 
klasowa w 
punktach 

Sprawność 
testowa 
klasy 

Współczyn-
nik łatwości 
dla klasy 

Maj 2012 Matema-
tyka 

Sprawdzian 
wiadomości i 
umiejętności z 
matematyki dla 
absolwenta 
klasy I szkoły 
ponad -
gimnazjalnej 

Klasa Ia 17/19 
 

50 30,7 61,4% 0,61 

Klasa Ib 18/18 
 

50 23,35 46,7% 0,48 

Klasa Ic 18/18 
 

50 25,4 51% 0,51 

Klasa Id 17/17 50 30,4 60,8% 0,60 

Maj 2012 Matema 
tyka 

Sprawdzian 
wiadomości i 
umiejętności z 
matematyki dla 
absolwenta 
klasy II szkoły 
ponad -

Klasa IIa 18/21 
 
 

50 43 86% 0,86 

Klasa IIb 17/21 
 
 

50 29,2 58,4% 0,58 

Klasa IIc 13/13 50 19 38% 0,38 



gimnazjalnej 
Czerwiec
2012 

Język 
polski 

Sprawdzian 
wiadomości i 
umiejętności z  
języka 
polskiego 
absolwenta 
klasy I szkoły 
ponad -
gimnazjalnej 
 

Klasa Ia 14/19 
 

33 25,4 72,5% 0,7 

Klasa Ib 16/18 
 

33 27,25 83% 0,83 

Klasa Ic 14/18 
 

33 21,4 65% 0,65 

Klasa Id 16/17 33 25,2 76% 0,76 

 
 
4.3. Analiza wyników badań edukacyjnych 
4.3.1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki dla ucznia 
klasy I szkoły ponadgimnazjalnej - test absolwenta gimnazjum. ODN Zielona Góra: 
Uczniowie wszystkich klas pierwszych osiągnęli wyniki wyższe aniżeli badana populacja.  
Współczynnik łatwości testu dla wszystkich czterech klas jest zdecydowanie wyższy aniżeli 
badanej populacji: 
język polski 
SLO: 0,78 ,badana populacja: 0,58. 
matematyka 
SLO:0,68,badana populacja: 0,38. 
Najwyższą średnią wyników z języka polskiego uzyskały klasy Id i Ia, a najniższą klasa Ib.  
Z matematyki najlepsze wyniki odnotowano w klasie Ia, a najniższe w klasie Ic.  
Współczynnik łatwości testu dla klas: 
 
Badana klasa Język polski Matematyka 

Współczynnik 
łatwości testu: 

Interpretacja 
wyniku 

Współczynnik 
łatwości testu: 

Interpretacja 
wyniku 

Klasa Ia 0,80  łatwy 0,79 łatwy 
Klasa Ib 0,74  łatwy 0,66 umiarkowanie 

trudny 
Klasa Ic 0,77  łatwy 0,60 umiarkowanie 

trudny 
Klasa Id 0,80  łatwy 0,67 umiarkowanie 

trudny 
 
4.3.2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z matematyki dla absolwenta klasy I i II 
szkoły ponadgimnazjalnej: 
Wyniki klasy Ia i Ib są zbliżone. Klasa Ia uzyskała najwyższy wynik wśród klas pierwszych. 
Najniższy wynik uzyskała klasa Ib. Test absolwenta klasy I potwierdził rozbieżności 
zauważalne po analizie wyników uzyskanych na sprawdzianie z matematyki dla absolwenta 
gimnazjum. 
W sprawdzianie dla klas II zdecydowanie najlepszą okazała się klasa IIa. Najsłabszy wynik 
uzyskali uczniowie klasy IIc. 
Współczynnik łatwości testu: 
 

Badana klasa Matematyka 
Współczynnik łatwości testu: Interpretacja wyniku 

Klasa Ia 0,61 umiarkowanie trudny 
Klasa Ib 0,48 trudny 



Klasa Ic 0,51 umiarkowanie trudny 
Klasa Id 0,60 umiarkowanie trudny 
Klasa IIa 0,86 łatwy 
Klasa IIb 0,58 umiarkowanie trudny 
Klasa IIc 0,38 trudny 

 
 
4.3.3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z  języka polskiego absolwenta klasy I 
szkoły ponadgimnazjalnej: 
Klasa Ib uzyskała najwyższy wynik wśród klas pierwszych. Niższe wyniki odnotowano w 
klasach Id i a. Najniższy wynik uzyskała klasa Ic. 
Współczynnik łatwości testu: 
 

Badana klasa Język polski 
Współczynnik łatwości testu: Interpretacja wyniku 

Klasa Ia 0,7 łatwy 
Klasa Ib 0,83  łatwy 
Klasa Ic 0,65 umiarkowanie trudny 
Klasa Id 0,76  łatwy 

 
4.3.4. Nauczyciele języka polskiego i matematyki dokonali pisemnej analizy wyników, 
porównania wyników klas, a także przygotowali wykaz zadań i umiejętności, które 
sprawiły uczniom problemy. Stanowią one wskazówkę do pracy w klasach wyższych. 
 
 
5. Czytelnictwo 
 
5.1. Czytelnictwo w klasach:  
 
  Klasy Razem 

Ia Ib Ic Id IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc 
I semestr 11 30 23 15 10 51 50 22 116 35 363 
II 
semestr 

10 53 21 38 36 50 62 65 13 63 411 

Razem 21 83 44 53 46 101 112 87 129 98 774 
 
5.2. Porównanie wyników czytelnictwa na przestrzeni czterech lat: 
 
Rok szkolny  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Liczba wypożyczeń 1423 1332 1312 774 
Średnia na ucznia 7,99 8,17 8,09 4,3 

 
W porównywalnym okresie, tj. od roku 2008 ilość wypożyczeń w roku szkolnym 2011/2012 jest 
najniższa, co przekłada się w sposób oczywisty na średnią wypożyczonych książek na ucznia. 
 
 

• Wymaganie 1.3.: Uczniowie są aktywni. 
 

1.Zajęcia pozalekcyjne. 



 
1.1. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole: 
Na podstawie sprawozdań wychowawców klas sporządzono rejestr udziału uczniów w 
zajęciach pozalekcyjnych z podziałem na klasy. Uczniowie SLO uczęszczają na zajęcia 
rozwijające zainteresowania, wyrównawcze i sportowe. 

 
 
Rodzaj zajęć: 

 
Przedmiot 

 
Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia w klasach 
 
 

Ogółem 
liczba 
uczniów 
uczestniczą
cych na 
dany rodzaj 
zajęć 

Ia Ib Ic Id IIa IIb IIc III
a 

III
b 

III
c 

 
 
rozwijające 
zainteresowania 

-j.polski - 1 2 - - - 2 - - - 5 
-j.angielski - - 1 - 1 - 2 - - - 4 
-j.francuski 1 - - 1 - - - - - - 2 
-j.niemiecki 1 - 1 1 - - 1 2 - 4 10 
-historia - - - - - - 5 - - 1 6 
-wos - - - - - - - - - 2 2 
-matematyka 9 - - - 9 - - 2 - - 20 
-fizyka 6 - - - - - - - - - 6 
-chemia - 2 - 3 - 14 - - 2 - 21 
-biologia - 4 - 8 - 9 - - 3 - 24 
-geografia - - - 1 5 - 1 - - - 7 
-j.hiszpański 1 - 1 2 - - 1 - - - 5 
-j.rosyjski 1 - - - - - - - - - 1 
-j.włoski - - 3 - - - - - - - 3 

 Razem: 19 7 8 16 15 23 12 4 5 0 109 
 
 
wyrównawcze 

-j.polski - - - - - - - - - - - 
-j.angielski - - 2 - 2 - - - - - 4 
-j.francuski - - - - - - - - - - - 
-j.niemiecki - - - - - - - - - - - 
-historia - - - - - - - - - - - 
-wos - - - - - - - - - - - 
-matematyka - 7 2 - - - - - - - 9 
-fizyka 4 8 1 10 - - - - - - 23 
-chemia - - - - - - - - - - - 
-biologia - - - - - - - - - - - 
-geografia - - - - - - - - - - - 
-j.hiszpański - - - - - - - - - - - 
-j.rosyjski - - - - - - - - - - - 
-j.włoski - - - - - - - - - - - 

 Razem: 4 15 5 10 2 0 0 0 0 0 36 
 
 
   sportowe 

-koszykówka 2 2 1 2 3 - 2 - 2 1 15 
-siatkówka 2 1 1 1 - - 1 4 1 - 11 
-pływanie - 4 1 1 1 2 3 1 - - 13 
-piłka r ęczna 2 1 2 - - - 1 2 1 2 11 
-strzelanie 2 - - - 2 - 1 2 - - 12 
-szachy - - - - - - 2 - - - 2 

 Razem: 8 7 5 4 6 2 10 9 4 3 58 
 

1.2. Porównanie udziału uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w latach 2008-
2012: 



 
Rok szkolny 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Liczba uczniów 
uczestniczących w 
zajęciach 
pozalekcyjnych 

72 157 223 203 

% ogółu uczniów 
szkoły 

40 96 138% 113% 

 

  1.3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych poza  
        szkołą -21. 
 
Wnioski: 
1. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest następujący: 
-zajęcia  rozwijające  zainteresowania - 109 uczniów 
-zajęcia wyrównawcze - 36 uczniów 
-zajęcia sportowe - 58 uczniów 
2. W roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne 
wyniosła 203 i była  niższa niż w roku 2010/2011, kiedy to liczba ta wynosiła 223. 
 
3. W zajęciach rozwijających zainteresowania z biologii brało udział 24 uczniów, z chemii 
21, a z matematyki 20. Były to najchętniej wybierane przez uczniów zajęcia tego typu. 
4. 23 uczniów brało udział w zajęciach wyrównawczych z fizyki, podczas gdy 9 uczęszczało 
na zajęcia z  matematyki. 
5. Najliczniejsza  grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach z koszykówki. Popularnością 
cieszyły się również pływanie, strzelanie, siatkowka i piłka ręczna. 

 
2. Wyniki badania ewaluacyjnego 

 
Zespół do spraw ewaluacji przeprowadził badanie ankietowe dotyczące oferty  zajęć 
pozalekcyjnych realizowanych w szkole. Ankietą objęto: uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Wyniki badania są następujące: 

 
2.1. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: „Zajęcia pozalekcyjne w szkole”: 
 

Obszar ewaluacji 
Obszar I- Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowe szkoły 
Wymaganie:     1.3.   Uczniowie są aktywni. 
 Wyniki zadawalające Wyniki wymagające poprawy 

Ankieta 
skierowana 
do uczniów 

81%uważa,że oferta zajęć pozalekcyjnych 
proponowanych przez szkołę odpowiada 
ich potrzebom,  a zajęcia służą rozwijaniu 
zainteresowań, powtarzaniu i utrwalaniu. 
76% uczniów stwierdza, że zajęcia 
pozalekcyjne wpływają  na ich rozwój ( 
tak, raczej tak) i podwyższają ich poziom 
wiedzy. 
74% ankietowanych uczniów  sądzie 
zajęcia prowadzone przez nauczycieli są 

23% uczniów  potrzebuje dodatkowych 
zajęć w celu nadrobienia zaległości i 
utrwalenia materiału. 
Ponad 30% uczniów wybiera zajęcia 
rozwijające zainteresowania i zajęcia 
sportowe. 
Tylko 20% ankietowanych uczniów sądzi, 
że zajęcia pozalekcyjne pozwalają im 
przezwyciężyć trudności w nauce. Dla 13 
% 



ciekawe i twórcze, odpowiadają im 
potrzebom. 
Uczniom -82%- odpowiada również 
częstotliwość prowadzenia zajęć oraz 
proponowane przez szkołę terminy. Jest to 
wynik satysfakcjonujący, gdy  ma się na 
uwadze sporządzenie harmonogramu 
zajęć odpowiadającego każdemu 
uczniowi. 
 

uczniów  zajęcia te są sposobem na 
radzenie sobie ze stresem. Uczniowie 
wybierają zajęcia sportowe przede 
wszystkim w celu utrzymania dobrej 
kondycji. 
Jednak 14% uczniów nie jest 
zadowolonych z proponowanych zajęć 
pozalekcyjnych, a 11% nie potrafi ocenić 
ich przydatności. Dla tej grupy uczniów 
zajęcia te nie są ciekawe i motywujące. 
Można powiedzieć, że aż 67% uczniów 
zdecydowało się na udział w zajęciach 
pozalekcyjnych. W tym przypadku nie 
zostało spełnione kryterium przyjęte przez 
szkołę, chociaż wynik należy do wysokich 
i jest zadawalający. 

Ankieta 
skierowana 
do rodziców 

75%  rodziców  twierdzi, że oferta zajęć 
pozalekcyjnych proponowana przez 
szkołę odpowiada zainteresowaniom i 
potrzebom ich dzieci. Zajęcia te pomagają 
rozwijać zainteresowania, uzupełnić 
zaległości i utrwalić zdobyte wiadomości. 
Największym 
zainteresowaniem cieszą się:  
-58 %: zajęcia rozwijające 

zainteresowania 
-37%: zajęcia przygotowujące do 

konkursów 
-27%: zajęcia sportowe 
Zajęcia rozwijające zainteresowania i  
przygotowujące do konkursów wybierane 

są przez uczniów ambitnych i 
zmotywowanych do pracy. Zajęcia 
sportowe pozwalają rozładować stres i 
wpływają  na utrzymanie kondycji i 
poprawę samopoczucia., 

Zdaniem 90% rodziców zajęcia 
pozalekcyjne są ważne i wpływają na 
rozwój dziecka. 
85% badanych rodziców uważa, że 
zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w 
sposób atrakcyjny i twórczy, co dobrze 
świadczy o pracy nauczycieli, ich 
zaangażowaniu, a także często o ich pasji. 
87% ankietowanych rodziców uważa 
proponowana przez szkołę ilość i 
częstotliwość zajęć pozalekcyjnych za 
wystarczającą. 
Według 86% rodziców zajęcia 
pozalekcyjne nie kolidują z 

14% rodziców nie zna oferty zajęć 
pozalekcyjnych. Należy zatem 
informować rodziców o takiej  ofercie. 
7% badanych rodziców stwierdza, że 
proponowane przez szkołę zajęcia 
pozalekcyjne nie są zgodne z 
zainteresowaniami ich dzieci. Dlatego 
można pomyśleć o rozszerzeniu oferty 
zajęć pozalekcyjnych. 
 



funkcjonowaniem ich rodziny. Jest to 
również dowód na elastyczność w 
ustalaniu harmonogramu zajęć 
pozalekcyjnych. 

Ankieta 
skierowana 
do 
nauczycieli 

95% nauczycieli jest zdania, że oferta 
zajęć pozalekcyjnych odpowiada 
zainteresowaniom i potrzebom uczniów. 
100% nauczycieli prowadzi zajęcia 

pozalekcyjne, w tym: 
-67%:zajęcia rozwijające zainteresowania 
-62%:zajęcia przygotowujące do 

konkursów 
-62%:zajęcia wyrównawcze 
-10%:zajęcia sportowe 
Zdaniem 95% nauczycieli liczba godzin 

przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne 
jest wystarczająca. Tyle samo 
nauczycieli uważa, że uczniowie chętnie 
na  te zajęcia  uczęszczają. 

Nauczyciele twierdzą, że uczniowie 
uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne 
ponieważ chcą: 

-przezwyciężyć trudności w nauce: 67% 
-poszerzyć wiedzę: 81% 
-rozwijać zainteresowania: 57% 
5.W opinii nauczycieli największym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
przygotowujące do konkursów - 71% i 
zajęcia sportowe -67%. 
 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 
nikt z nauczycieli nie prowadzi zajęć dla 
uczniów z opinią ppp. 
Zajęcia wyrównawcze cieszą się 
mniejszym zainteresowaniem wśród 
uczniów - 48%.Nikt nie jest również 
zainteresowany zajęciami dla uczniów z 
opinią ppp. 
 

Wnioski: 
Wyniki badań ankietowych, obserwacje zajęć oraz monitoring  potwierdzają, że:  
oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiada w pełni uczniom, rodzicom i nauczycielom. W szkole 
stworzono ofertę zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego i dla ucznia mającego trudności w nauce. 
Jednak zajęcia wyrównawcze nie cieszą się dużym zainteresowaniem 
 

    3. Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 
 

Aktywność uczniów przejawia się także poprzez udział w olimpiadach i  konkursach 
przedmiotowych w poszczególnych etapach. Wyniki zestawienia opracowano na podstawie 
sprawozdań wychowawców klas. 

    3.1. Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych: 

L.p.  
Nazwa olimpiady 

Liczba uczniów w etapie: 
szkolnym okręgowym centralnym 

1. Olimpiada Biologiczna 14 14 1 
2. Olimpiada Chemiczna 7 5 1 
3. Olimpiada Fizyczna 4 3 1 
4. Olimpiada Geograficzna  10 10 1 



 
Wnioski: 
1. Najwięcej uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności - 20, a także w Olimpiadzie 
Biologicznej - 14. 
2. Do etapu okręgowego najliczniej zakwalifikowali się uczniowie  z Olimpiady Biologicznej 
i Olimpiady Geograficznej. 
 
3.2. Analiza udziału uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: 

 
• Liczbowy i procentowy udział uczniów w poziomach klas w olimpiadach 

przedmiotowych z podziałem na poszczególne etapy: 
 
 Etap szkolny Etap okręgowy Etap centralny 
Poziomy 
klas 

Liczba 
uczniów w  
poziomach 

Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

Klasy I 72 64 88,9 11 15,3 3 4,2 
Klasy II 55 33 60,0 27 49,1 5 9,1 
Klasy III 53 35 66.0 24 45,3 4 7,5 
Razem 180 132 73,3 62 34,4 12 6,7 

 
73,3%  ogółu uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym olimpiad przedmiotowych, 
najliczniej klasy I -88,9%. Najmniejszą grupę stanowili uczniowie klas II-60%.Do etapu 
okręgowego zakwalifikowało się 34,4 % ogółu uczniów szkoły, w tym najliczniejsza była 
grupa klas II-49,1%.Uczniowie klas I stanowili już tylko 15,3%. 
W etapie centralnym wzięło udział 12 uczniów-6,7%.,najliczniejszą grupę stanowili 
uczniowie klas II. 
 

5. Olimpiada Historyczna 6 5 2 
6. Olimpiada Języka Angielskiego 8 - - 
7. Olimpiada Języka Niemieckiego 1 1 - 
8. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 8 2 - 
9. Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki 5 3 1 
10. Olimpiada  Teologii Katolickiej 6 3 - 
11. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 20 3 1 
12. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 
2 2 1 

13. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 3 3 2 
14. Olimpiada Wiedzy Technicznej 5 5 - 
15. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i 

Żywności 
20 2 1 

16. Olimpiada Lingwistyczna 1 1 - 
17. XIX Ogólnopolska Olimpiada 

Promocja Zdrowego Stylu Życia Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
 

12 - - 

                 Ogółem 132 62 12 



• Liczbowy udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych z podziałem na 
poszczególne klasy i etapy olimpiad: 

 
Klasa Etap szkolny Etap 

okręgowy 
Etap 

centralny 
Klasa Ia 1 1 - 
Klasa Ib 17 4 1 
Klasa Ic 10 4 1 
Klasa Id 36 2 1 
Klasa IIa 8 8 2 
Klasa IIb 13 9 - 
Klasa IIc 12 10 3 
Klasa IIIa 10 9 1 
Klasa IIIb 21 11 2 
Klasa IIIc 4 4 1 
Razem          132 62 12 

 
Ogółem 36 uczniów klasy Id uczestniczyło w etapie szkolnym olimpiad przedmiotowych, 
była to najliczniejsza reprezentacja. W etapie okręgowym i centralnym  najliczniejszą grupę 
stanowili uczniowie z klasy IIc-10 uczniów - etap okręgowy i 3 uczniów - etap centralny. 
 
3.3. Udział uczniów w konkursach jedno-lub dwuetapowych: 

 
 Nazwa konkursu: Liczba uczniów w etapie: 

1. Rejonowa Olimpiada Zdrowego Stylu 
Życia polskiego Czerwonego Krzyża 

12 

2. Powiatowy Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski i Poezji Śpiewanej 

2 

3. Międzyszkolny Konkurs „Sudoku 2012” 3 
4. Konkurs Matematyczny „Kangur” 24 
5. Konkurs Fizyczny „Lwiątko” 12 
6. Konkurs ‘Matematyka bez granic” 36 
7. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i 

Młodzieży, Projekt: ”Matematyka innego 
wymiaru” 

14 

8. Test Matematyka Plus Oxford 
XVI Edycja 

12 

9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 
”Małą Matura” 

5 

10. Konkurs „Know America” 1 
11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 3 
12. Rejonowy Konkurs Matematyczny 3 
13. Rejonowe Mistrzostwa Udzielania 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 
8 

14. Wojewódzki Konkurs Fizyczny organizowany 
przez Uniwersytet Zielonogórski 

4 

15. Ogólnopolski Festiwal Krótkiego Metrażu 
Francuskojęzycznego 

4 

 Ogółem 143 



 
 

W konkursach przedmiotowych uczestniczyło ogółem 143 uczniów, z tego najliczniej w 
Konkursie ‘Matematyka bez granic”-36 oraz  w Konkursie Matematycznym „Kangur”-24 
uczniów. 
 
4. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012 
 

• Sukcesy naukowe 
W roku szkolnym 2011/2012  uczniowie uzyskali ogółem 8 tytułów finalisty i 4  tytuy 
laureata. Uczeń klasy IIc, Kacper Górniak,  został dwukrotnie laureatem i raz uzyskał tytuł 
finalisty. Karolina Trocka uzyskała tytuł laureata i finalisty. Konrad Tkacz został 
dwukrotnym finalistą. 
 
 
 
Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w olimpiadach przedmiotowych: 
Olimpiada  Uczniowie  

 
Klasa Uzyskany tytuł: 

XIX Olimpiada Wiedzy o 
Prawach Człowieka  

1.Kacper Górniak 
2.Klaudia Wróbel 

Klasa IIc 
Klasa IIIc 

Laureat, I miejsca 
Finalista  

XVI Olimpiada Wiedzy o 
Żywieniu i Żywności  

1.Iga Zendran Klasa Ib Laureat, VI m. 

53.Olimpiada Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym 

1.Kacper Górniak Klasa IIc Finalista 

XXXVIII Olimpiada 
Historyczna 

1.Kacper Górniak 
2.Sebastian Lis 

Klasa IIc 
Klasa Ic 

Laureat  
Finalista  

XXXX Olimpiada Biologiczna 1.Karolina Trocka Klasa IIIb Finalista  
XXXVII Olimpiada 
Geograficzna 

1. Konrad Tkacz Klasa IIa Finalista  

LVII Olimpiada Chemiczna 1.Karolina Trocka Klasa IIIb  Laureat, I miejsce 
XXVII Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 

1.Michał Pisarski Klasa Ib Finalista 

X Misyjna Olimpiada 
Znajomości Afryki 

1.Konrad Tkacz Klasa IIa Finalista  

LXI Olimpiada Fizyczna 1.Jakub Chmiel Klasa IIIa Finalista  
 

• Sukcesy  sportowe 
Zawody Uczniowie, którzy odnieśli sukces: Sukcesy 
Mistrzostwa Powiatu Żarskiego w 
Biegach Przełąjowych 

Bryan  Ozimek 
Adrian Lewicki 

1 m. 
6 m. 

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
w Biegach Przełąjowych 

Bryan  Ozimek 8 m. 

Mikołajkowe Mistrzostwa Powiatu w  
Pływaniu 

Piotr Olczyk 
Aleksandra Siemaszko 
Adrian Koniecpolski 

1 m. 
2 m. 
2 m. 

Mistrzostwa Powiatu Żarskiego w 
Pływaniu 

Styl dowolny: 
Martyna Pęcak 
Aleksandra Siemaszko 

 
1 m. 
2 m. 



Arkadiusz Janicki 
Adrian Koniecpolski  
Styl klasyczny: 
Malwina Woźnica   
Monika Adamenko  
Marcin Sanak 
Robert Olszański  
Styl grzbietowy: 
Pęcak Martyna   
Arkadiusz Janicki   
Aleksandra Siemaszko  
Piotr Olczyk  
Sztafeta stylem dowolnym: 
Monika Adamenko, Martyna Woźnica  
Piotr Olczyk  
Adrian Koniecpolski  
Drużynowo- dziewczęta 
                   -chłopcy 

1 m 
4 m. 

 
2 m. 
3 m. 
1 m 
2 m. 

 
1 m. 
1 m. 
2 m. 
2 m. 

 
1 m. 

 
1 m. 
1 m. 
1 m. 

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce 
Dziewcząt  

Michalina Fabijańska, Ada Klaja, 
Aleksandra Chomont, Paula Poczynek, 
Dominika Goździk, Marta Kogut, Tomalak 
Martyna, Pęcak Martyna. 

1 m. 

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce 
Chłopców 

Bryan Ozimek, Kacper Czyżyk, Piotr Bąk, 
Kacper Rakotoarison, Mateusz Krajnik, 
Rafał Mulawa, Kacper Zygarski, Emil 
Szerszeń  

2 m. 

Mistrzostwa Powiatu Żarskiego w 
Drużynowym Badmintonie Dziewcząt 

Marlena Kamińska, Paula Poczynek, Anna 
Ochab 

1 m. 

Mistrzostwa Powiatu Żarskiego w 
Drużynowym Badmintonie Chłopców 

Kacper Czyżyk, Konrad Krukowski, Michał 
Dragańczuk 

1 m. 

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
w Drużynowym Badmintonie  

Dziewczęta: 
Marlena Kamińska, Paula Poczynek, Anna 
Ochab 
Chłopcy: 
Kacper Czyżyk, Konrad Krukowski, Michał 
Dragańczuk 

3 m. 
 
 

6 m. 

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce 
Dziewcząt 

Michalina Fabijańska, Ada Klaja, 
Aleksandra Chomont, Paula Poczynek, 
Dominika Goździk, Marta Kogut, Martyna 
Tomalak, Martyna Pęcak, Karolina Kaleta, 
Karolina Szafert, Paulina Teresiak 

3 m. 
 
 
 
 

Mistrzostwa Powiatu Piłce Ręcznej 
Chłopców 

Michał Drozdek, Wojciech Brzostowski, 
Aleksander Krawczyk, Kamil Kościński, 
Hubert Buganik,Kacper Rakotoarison, 
Kacper Fabijański, Jakub Król, Krzysztof 
Kujawa, Damian Hołub 

1 m. 

Mistrzostwa Powiatu w Szachach 
Drużynowych 

Jan Olkiewicz, Bartosz Zieniewicz, Bryan 
Ozimek, Aneta Ziółkowska  

5 m. 

Mistrzostwa POM w Siatkówce 
Dziewcząt 

Karolina Kaleta, Sabina Wojciechowska 
Ada, Klaja, Martyna Pęcak, Paula Poczynek, 

3 m. 



Agnieszka Guzowska, Dominika Goździk, 
Marysia Budzanowsk, Michalina Fabijańska  

Zawody Rejonowe w Piłce Ręcznej 
Chłopców 

Michał Drozdek, Wojciech Brzostowski, 
Aleksander Krawczyk, Kamil Kościński, 
Hubert Buganik, Kacper Rakotoarison, 
Kacper Fabijański, Jakub Król, Krzysztof 
Kujawa, Damian Hołub, Daniel Szerszeń 

2 m. 

½ Finału Wojewódzkiego LOM w Piłce 
Ręcznej Chłopców 

Michał Drozdek, Wojciech Brzostowski, 
Aleksander Krawczyk, Kamil Kościński, 
Hubert Buganik, Kacper Rakotoarison, 
Kacper Fabijański, Jakub Król, Krzysztof 
Kujawa, Damian Hołub, Daniel Szerszeń 

4 m. 

Mistrzostwa SLO w Pływaniu 
 

Klasyfikacja końcowa: 
Adrian Lewicki 
Alan Bartczak 
Kacper Czyżyk 

 
2 m. 
3 m. 
6 m. 

Mistrzostwa Powiatu w LA –junior 
młodszy 

Ewa Kowalska -800 m   
Agnieszka Gudzowska - kula  
Ada Klaja - kula  
Bartek Janicki -100 m               
-w dal   
Marek Mokijewski -100 m 
Krzysztof Dąbek -200 m  
Bryan Ozimek -1500 m  

3 m. 
2 m. 
4 m. 
2 m. 
11 m. 
6 m. 
8 m. 
1 m. 

Finały LOM w LA w kat. Junior i 
Junior Młodszy  
 

Gudzowska Agnieszka- kula   
Martyna Pęcak - dysk  
                            -oszczep                                                                  
Bryan Ozimek -3000 m 
Adrian Koniecpolski -100 m   
Hubert Buganik -dysk 
                             -kula    

5 m. 
2 m. 
2 m. 
3 m. 
2 m. 
3 m. 
6 m. 

Mistrzostwa Województwa „Kros 
Strzelecki” 
 
 
 

Drużynowo: 
Ada Klaja, Aleksandra Chomont, Ewa 
Kowalska, Kacper Czyżyk, Brayan Ozimek, 
Adrian Koniecpolski 
Indywidualnie: 
Brayan Ozimek, 

2 m. 
Drużynowo 

 
 
 

1 m. 
Biegi Uliczne im. Zbigniewa Morżyka  Bryan Ozimek  

Sandra Niezgoda  
Ewa Kowalska  
Natalia Judyma  

1 m. 
5 m. 
7 m. 

11 m.. 
Osiągnięcia indywidualne: 
Sandra Niezgoda 
- Hip Hop solo  
- “Crazy dance” kat. Mini formacja hip-hop 16+  
- „Crazy Dance” kat. Hip-Hop formacja 16+  
- CK Żagań Hip-Hop kat mini formacje 16+  

 
 

I m. 
1 m. 
2 m. 
3 m. 

Milana Białek 
- Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego  
- Próba  Terenowa – jeździectwo 

 
1 m. 
2 m. 



 
 
5. Formy turystyczne 
 
5.1. Wykaz zrealizowanych wycieczek i wyjazdów szkolnych w roku szkolnym: 
 

Lp. Termin Miejsce  Forma wyjazdu Organizator/ 
klasa 

Udział 
uczniów 

1. 
 
 

2.0 9.-4.09.2011  Karpacz 
 Obóz adaptacyjny 
Turystyczno-krajoznawcza 

 Klasy: 
1a,1b,1c,1d 
2a,2b,2c 

99 

2 14.09.17.09.2011 Londyn Edukacja językowa 
Uczniowie klas 
III 

11 

3. 25.09.-01.2011 
Frankfurt 
n.Menem- 
Paryż 

Turystyczno-krajoznawcza 
realizacja projektu 

Klasy :I-II  18 

4. 19.10.2011 Wrocław Edukacja teatralna 
 Klasy: 
3a,3b,3c 

47 

5.  20.10.2011 Wrocław Edukacja teatralna 
Klasy 
1a,1b,1c,1d 

61 

6.  4.11.2011 Wrocław Edukacja teatralna Klasy 2a,2b,2c 51 

7. 25.11.2011 
Guben -
Niemcy 

Zajęcia edukacyjne z 
biologii 

Uczniowie klas 
I-II 

40 

8. 20.12.2011 Weiβwasser Rozgrywki sportowe 
Uczniowie klas 
I-II 

10 

9. 16.03.2011 Wrocław Edukacja teatralna Klasy 3a,3b,3c 45 

10. 18.03.2012 Frankfurt 

Dni Otwartych Drzwi na 
Uniwersytecie Viadrina-we 
Frankfurcie 
Wyjazd uczniów uczących 
się j. niemieckiego   

Uczniowie klas 
I 

7 

11. 5.05.2012 Wrocław  Edukacja teatralna 
Klasy 
1a,1b,1c,1d 

60 

12. 
2.06.2012-
2.06.2012 

Janowice Turystyczno-krajoznawcza Klasa 1a 16 

13. 
12.06.-
15.06.2012 

Pobierowo Turystyczno-krajoznawcza 
Klasy 
1a,1b,1c,1d 

61 

14. 
13.06.-
15.06.2012 

Szklarska 
Poręba 

 Turystyczno-krajoznawcza Klasy  2a,2b,2c 38 

 Razem: 13 - - 663 

 



5.1. Porównanie liczby zrealizowanych form turystycznych: 
 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Liczba  
zrealizowanych 
form 

 
10 

 
12 

 
13 

 
         14 

Liczba uczestników 490 538 561 663 
 
Wzrosła ilość zorganizowanych form turystycznych. 
Obok stałych form wyjazdu takich jak obóz adaptacyjny, wycieczki turystyczno- 
krajoznawcze czy wyjazdy do teatru, zrealizowano formy służące edukacji językowej,  
W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano 14 różnorodnych form turystycznych, więcej 
aniżeli w roku 2010/2011, liczba uczestników wzrosła w porównaniu do roku 2010/2011 (z 
561 do 663 
 
6. Wykaz inicjatyw podjętych przez uczniów: 

W swoich sprawozdaniach wychowawcy klas wskazali następujące inicjatywy podjęte przez 
uczniów. 

Klasa  Liczba 
podanych 
inicjatyw 

Podjęte inicjatywy 

Klasa Ia 3 Ognisko klasowe, Paintboll, kręgle 
Klasa Ib 2 Remont zaplecza pracowni chemicznej, akcje PCK 
Klasa Ic 4 Dzień Chłopaka, Mikołajki, wigilia klasowa, Dzień Kobiet 
Klasa Id 1 Ognisko klasowe 
Klasa IIa 3 Prowadzenie radiowęzła, udział w imprezach szkolnych (Turniej Pionów, 

Przegląd Twórczości Patriotycznej 
Klasa IIb 3 Wycieczka klasowa, ognisko klasowe, organizacja imprez szkolnych 
Klasa IIc  4 Organizacja imprez klasowych, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, 

organizacja imprez szkolnych 
Klasa IIIa 4 Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Studniówka, spotkanie na zakończenie 

nauki w liceum 
Klasa IIIb 3 Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Studniówka 
Klasa IIIc 5 Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Studniówka, spotkanie na zakończenie 

nauki w liceum, zbiórka rzeczy dla potrzebującej rodziny 
 
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę i uważają je za 
interesujące. Uczniowie angażują się w zajęcia proponowane przez szkołę i podejmują działania na 
rzecz klasy i szkoły. 
Oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiada potrzebom i zainteresowaniom uczniów.  
W szkole przeprowadzono diagnozę oferty zajęć pozalekcyjnych (rok szkolny 2010/2011), na 
podstawie której stwierdzić można, że uczniowie aprobują proponowane przez szkołę zajęcia 
pozalekcyjne i nie przedstawiają własnych propozycji).  
Uczniowie aktywnie współpracują z nauczycielami, np.: w organizacji zajęć sportowych, 
przedsięwzięć szkolnych i klasowych, działań profilaktycznych. 
Szkoła stawia na samodzielność i autonomiczność uczniów, jednak  ilość zgłaszanych przez nich 
inicjatyw nie jest duża. 
 



 
II.  Wyniki i wnioski z kontroli wewn ętrznej - przestrzeganie przez nauczycieli  
       przepisów prawa 
 
1. Dokumentacja pedagogiczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego. 
Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona raczej systematyczne. W dziennikach 
lekcyjnych prowadzone są zapisy danych o uczniach w kolejności alfabetycznej ( daty 
urodzenia uczniów, imiona prawnych opiekunów wraz z adresami zamieszkania). 
Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych i arkusze ocen) odbywa się cyklicznie. Ma ona formę ustnej informacji 
skierowanej do nauczyciela lub wychowawcy w przypadku bieżących  uwag oraz  pisemnej, 
potwierdzonej podpisem dyrektora lub  wicedyrektora. Semestralna i roczna kontrola 
dokumentacji przebiegu nauczania jest potwierdzona  wypełnionym arkuszem kontroli 
opracowanym na wewnętrzne potrzeby szkoły. 
Na podstawie bieżącej kontroli dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne) 
stwierdzono kilkakrotnie  powtarzające się problemy: 
- nieterminowość w wypełnianiu dzienników lekcyjnych do dnia 20 września, 
- nieterminowość w comiesięcznym uzupełnianiu dzienników: sporadyczny  
  brak tematów lekcji i podpisów nauczycieli po przeprowadzonych zajęciach, 
-nieterminowość w obliczaniu miesięcznej frekwencji.  
Bieżące kontrole dzienników lekcyjnych potwierdzane są stosownymi wpisami. 
Semestralna i roczna kontrola dokumentacji prowadzona w obecności nauczyciela lub 
wychowawcy wykazuje nieliczne drobne nieprawidłowości, które zostają na bieżąco 
skorygowane. 
 
2. Kontrolę planów nauczania przeprowadzono 23.09.2011. 
Kontrola planów nauczania dotyczyła wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.  
Analiza dokumentów wykazała, że plany nauczania sporządzone zostały według przyjętych w 
roku szkolnym 2009/2010 ujednoliconych zasad. 
Plany nauczania zostały złożone w ustalonym terminie (z kilkoma wyjątkami) w bibliotece 
szkolnej. 
Plany działań wychowawczych w poziomach klas zostały opracowywane przez członków 
zespołu wychowawczego. Do planów wychowawcy klas dołączyli opracowaną tematykę 
lekcji wychowawczych.  
Powołany zespół wychowawców klas opracowuje wraz z dyrekcją i pedagogiem szkolnym 
harmonogram działań wychowawczych. 
 
3. Tryb wystawiania ocen semestralnych, rocznych i końcowych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz  ocen klasyfikacyjnych zachowania był respektowany i przestrzegany 
przez wszystkich nauczycieli. Do wychowawców i dyrektora szkoły nie wpłynęły odwołania, 
skargi lub podania o  przeprowadzenie egzaminów o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej. 
 
4. Kontrolę pełnienia dyżurów przez nauczycieli sprawował w ciągu roku szkolnego dyrektor 
szkoły. Obserwacje prowadzone były na bieżąco. 
 Monitoring potwierdza pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Uwagi dotyczyły głównie 
punktualności rozpoczynania porannej tury dyżurów nauczycielskich i nieprzestrzegania 
godziny zakończenia dyżuru (dyżur nauczycielski rozpoczyna się o godz.7.50, i kończy o 
godz.15.10). W rozmowie z nauczycielami dyrektor szkoły uczulał  na obowiązek 
właściwego pełnienie dyżuru oraz natychmiastowego reagowania na sytuacje zagrożenia 



bezpieczeństwa uczniów. 
 
5. Kontrola realizacji dodatkowych godzin wynikających z art.42 ust. 2 pkt 2 Karty 
Nauczyciela prowadzona przez wicedyrektora szkoły polegała na comiesięcznym rozliczaniu 
przez nauczyciela zrealizowanych godzin dodatkowych. Dodatkowe godziny przeznaczone 
były na pracę z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze lub inne, zatwierdzone przez 
dyrektora szkoły, przeznaczone na pracę z uczniem przy realizacji zadań ogólnoszkolnych. 
Podstawą kontroli były dzienniki zajęć pozalekcyjnych. 
 
III.  Wyniki i wnioski ze wspomagania w szkole 
 

1.Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań: 
 
Zgodnie z przyjętym w planie nadzoru harmonogramem w roku szkolnym 2011/2012 odbyło 
się 11 rad szkoleniowych, w tym 8 plenarnych i 3 szkoleniowe. 

Harmonogram przeprowadzonych posiedzeń rady pedagogicznej: 
 
Data Tematyka rady: Odpowiedzialny 
29.08.2011 Inauguracyjne posiedzenie rady pedagogicznej- 

-zadania priorytetowe ustalone przez Ministra 
Edukacji Narodowej i Lubuskiego Kuratora 
Oświaty 
-przydział godzin i obowiązków 
-sprawozdanie z realizacji zadań nadzoru 
pedagogicznego za rok 2010/2011 
-sprawy bieżące związane z organizacją nowego 
roku szkolnego 

dyrektor 

30.08.2011 Posiedzenie rady pedagogicznej 
-opracowywanie dokumentów wewnątrzszkolnych 

wicedyrektor 

16.09.2011 Podjęcie uchwały w sprawie: 
-zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego  
-zatwierdzenia wniosków uczniów ubiegających się 
o stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego 
-zgłoszenia uczniów do stypendium Rady Powiatu 
Żarskiego 
Zaopiniowanie i zatwierdzenie dokumentów 
wewnątrzszkolnych:  
- plan pracy szkoły 
- plan działań wychowawczych 
- harmonogram działań profilaktycznych 
- kalendarz szkoły 
- szkolny zestaw programów nauczania  szkolny 
zestaw podręczników 

dyrektor 

20.12.2011 Rada klasyfikacyjna uczniów klas III za I semestr 
roku szkolnego 2010/2011 

dyrektor 
wychowawcy klas III 

19.01. 2012 Rada szkoleniowa: Przygotowanie rady 
pedagogicznej szkoły ponadgimnazjalnej do 
wdrożenia reformy programowej 

Pracownik WOM w 
Gorzowie Wlkp. 

7.02.2012  Rada klasyfikacyjna klas 1 i 2 SLO za semestr I 
roku szkolnego 2010/2011 

dyrektor 
wychowawcy klas I- II 



 
20.03.2012  Rada szkoleniowa: Wprowadzenie dziennika 

elektronicznego 
dyrektor 
 

21.03.2012 Rada szkoleniowa: Procedury egzaminu 
maturalnego. Organizacja egzaminu w SLO 
 

dyrektor 

26.04.2012 Rada klasyfikacyjna klas III SLO za semestr II roku 
szkolnego 2011/2012 

dyrektor 
wychowawcy klas III 

21.05.2012 Wybór kandydatów do nagród Rady 
Pedagogicznej. 
Zgłoszenie kandydatów szkoły do nagrody Ministra  
Edukacji Narodowej 
 

dyrektor 
 

26.06.2012 Klasyfikacja końcoworoczna uczniów klas I-II za 
rok szkolny 2011/2012 
-wyniki klasyfikacji uczniów klas I- II     
-organizacja zakończenia roku szkolnego 
-sprawy bieżące         
 

dyrektor 
wychowawcy klas I-II 

 
2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 
 
W roku szkolny 2011/2012 odbyły się 3 szkoleniowe rady pedagogiczne o tematyce: 
1.Przygotowanie rady pedagogicznej szkoły ponadgimnazjalnej do wdrożenia reformy 

programowej. 
2.Wprowadzenie dziennika elektronicznego. 
3.Procedury egzaminu maturalnego. Organizacja egzaminu w SLO. 
 
Czworo nauczycieli języków obcych uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez OKE 
na temat zmian w egzaminie maturalnym i gimnazjalnym z języków obcych. W ramach WDN 
zostali przeszkoleni wszyscy pozostali nauczyciele języków obcych. 
Dyrekcja szkoły uczestniczyła w naradach i szkoleniach dotyczących egzaminu maturalnego 
oraz wdrożenia reformy programowej w szkole ponadgimnazjalnej. 
 
Formy doskonalenia zrealizowane przez nauczycieli: 
 

Forma 
kwalifikacji/dosk

onalenia 

Nazwa kierunku 
szkolenia 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

Termin 
kształcenia 

Rodzaj uzyskanych 
kwalifikacji 

Szkolenie 
wynikające z 

bieżących potrzeb 
szkoły i polityki 

oświatowej 
państwa 

Zmiany w ustnym 
egzaminie maturalnym z 
języka obcego i w 
egzaminie gimnazjalnym 
z języków obcych OKE 
Poznań 
 

Nauczyciele języków  
obcych : I. Kasprzak, W. 
Litwin, M. Massier 
R. Podbielska,  
+ szkolenie  w ramach 
WDN dla pozostałych  n-li 
jęz. obcych zorganizowane 
przez wicedyrektora szkoły 
przeprowadzone  przez  p. 
I. Kasprzak i p. W. Litwin  

Wrzesień- 
2011  
 
 

zapoznanie z nową 
formułą egzaminu 
ustnego 
doskonalenie własnych 
metod i warsztatu 
pracy 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 

1.Wprowadzenie 
dziennika 

Wszyscy członkowie Rady 
Pedagogicznej 

Zgodnie z 
harmonogra

-zapoznanie z reformą 
programową w szkole 



 
Szkolenie 

wynikające z 
bieżących potrzeb 
szkoły i polityki 

oświatowej 
państwa 

elektronicznego 
2.Przygotowanie rady 
pedagogicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej do 
wdrożenia reformy 
programowej 
3.Procedury egzaminu 
maturalnego. 
Organizacja egzaminu w 
SLO 

mem szkoleń ponadgimnazjalnej od 
roku szkolnego 
2012/2013; 
-zapoznanie z 
funkcjonowaniem 
dziennika 
elektronicznego; 
-przypomnienie 
procedur egzaminu 
maturalnego 
-zapoznanie z 
organizacją egzaminu 
w SLO 

 
 

3. Awans zawodowy: 
Pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu otrzymali: 

 
Nazwisko i imię nauczyciela Data wystawienia oceny dorobku zawodowego 

Mantyk Janusz 25 czerwiec 2012 
Bogdan Grabiec  12 czerwiec 2012 

 
Kolejny stopień awansu zawodowego uzyskali: 
 

Nazwisko i 
imię 

nauczyciela 

Posiadany 
stopień 
awansu 

zawodowego 

Stopień , o 
który ubiega 

się 
nauczyciel 

Długość 
stażu 

Termin 
rozpoczęcia 

stażu 

Termin 
zakończenia 

stażu 

Termin 
otrzymania 

stopnia awansu 
zawodowego 

Bogdan 
Grabiec 

kontraktowy mianowany 1 i 9 m-cy 1.09.2010 31.05.2012 13.07.2012  

Mantyk 
Janusz 

mianowany dyplomowany 2 i 9 m-cy 1.09.2009 31.05.2012 18.07.2012 

 
Indywidualne plany rozwoju zawodowego są zgodne z potrzebami szkoły.  
 
4. Hospitacja zajęć dydaktycznych: 
 
Przeprowadzono 5 kontrolno-oceniających hospitacji zajęć dydaktycznych. 
Tematyką hospitacji była organizacja procesu nauczania na lekcji z uwzględnieniem: 

   -  wykorzystania czasu pracy na lekcji; 
   -  aktywności uczniów na lekcji; 
   -  realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych. 
     

Terminarz przeprowadzonych hospitacji: 

L.p. Imi ę i nazwisko 
nauczyciela 

Klasa Przedmiot Termin Rodzaj obserwacji 

1. Dariusz Sulczewski Klasa 
II SLO 

Język  angielski 16.11. 2011 Kontrolno- oceniająca 



 
 
W ramach realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego pan Bogdan Grabiec 
uczestniczył w lekcjach otwartych, które przeprowadziła dla niego, pełniąca funkcję opiekuna 
stażu, pani Beata Bulska.   
 
 
Wnioski: 
Organizacja procesu nauczania przebiegała zgodnie z zaplanowanymi przez nauczyciela 
czynnościami. 
Podczas rozmowy przedhospitacyjnej nauczyciele poprawnie określali cele lekcji, a metody i 
formy pracy oraz zaplanowane pomoce dydaktyczne tym celom odpowiadały. 
Prezentacja nowych treści była dla uczniów zrozumiała, toteż  chętnie podejmowali oni 
zaplanowane przez nauczyciela zadania. Nauczyciele często stwarzali sytuacje dydaktyczne, 
które aktywizowały uczniów i motywowały ich do pracy na lekcji. Podczas zajęć rozwijane 
były standardy egzaminacyjne. Na obserwowanych lekcjach języków obcych nie wystąpiła 
indywidualizacja nauczania. Na lekcjach nauczyciele dostrzegali wysiłek uczniów. 
Aktywność uczniów oceniali stosując pochwały słowne oraz komunikację niewerbalną. 
Na hospitowanych lekcjach nie wystąpiło ocenianie formalne. 
Reakcje interpersonalne były pozytywne. 
  
5. W roku szkolnym 2011/2012 oceniono pracę następujących nauczycieli: 
 
Bogdan Grabiec - 4.06.2012 
Katarzyna Goździńska – 8.06.2012 
Przemysław Dendewicz – 8.06.2012 
Dorota Rogowska – 14.06.2012 
Wioletta Litwin – 21.06.2012 
Leszek Majewski – 26.06.2012 
Wszyscy ocenieni nauczyciele otrzymali wyróżniającą ocenę pracy. 
 
IV. Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole i opieki zdrowotnej 
 
Działania pedagoga szkolnego dotyczyły: 
- kierowania zespołem wychowawców klas, 
- udziału w opracowaniu wraz z wychowawcami harmonogramu działań wychowawczych, 
- dokonywania okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole (wyniki badań  
  prezentowane były na zebraniach zespołu wychowawców), 
- udzielania pomocy w wyborze zawodu kierunku dalszego kształcenia i przeprowadzenia 
  badań ankietowych: 

• plany na przyszłość – dla uczniów klas III 

2. Mariusz Massier Klasa 
II SLO 

Język  niemiecki 17.11.2011 Kontrolno – oceniająca 

3. Przemysław 
Dendewicz  

Klasa I 
SLO 

Język angielski 12.04. 2012 Kontrolno- oceniająca 

4. Janusz Mantyk Klasa 
II  
SLO 

Wychowanie 
fizyczne 

25.05.2012 Kontrolno – oceniająca 

5. Bogdan Grabiec Klasa I 
SLO 

Fizyka 28.05. 2012 Kontrolno – oceniająca 



• losy absolwentów SLO - rocznik 2011 
- poradnictwa indywidualnego dla uczniów i rodziców ( powtarzające się problemy to:  
  absencja i jej przyczyny, zdrowie psychiczne, integracja ze środowiskiem), 
- diagnozy i analizy problemów: 

• poczucie bezpieczeństwa w opinii uczniów i rodziców 
• mapa problemów wychowawczych w klasach I 
• role w zespołach –klasy I 
• rozpoznanie potrzeb psychologiczno-pedagogicznych w myśl nowego rozporządzenia 

MEN z 17 listopada 2010r.o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
- organizacji zajęć warsztatowych dotyczących problematyki uzależnień od środków  
  narkotycznych i dopalacz ( zajęcia były prowadzone przez terapeutów z MOPS-u), 
- realizacji projektu profilaktycznego „Dobrą drogą w dobrym stylu”, 
- dokonywania analiz opinii PPP w zakresie dysleksji, orzeczeń o niepełnosprawności oraz  
   kompletowania dokumentacji, 
- opracowania systemu wspierania ucznia SLO, 
- aktualizacji we współpracy z psychologiem Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, 
- badania efektów działań profilaktycznych i wychowawczych. 
W ramach zadań programu wychowawczego i profilaktyki pedagog szkolny wraz z innymi 
pracownikami szkoły zorganizował: 
-konkurs na scenariusz małej formy teatralnej o tematyce profilaktycznej, 
-Turniej Pionów, 
-warsztaty teatralne, w ramach których uczniowie reprezentowali szkołę w Przeglądzie 
Teatrów Profilaktycznych. 
 
Psycholog szkolny realizował zadania o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym, 
interwencyjnym i informacyjnym. Współpracował ściśle z pedagogiem szkolnym w zakresie 
analizy sytuacji wychowawczej w szkole i problemów edukacyjnych uczniów, podejmował 
kontakty z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz aktualizował we współpracy z 
pedagogiem Szkolny System Doradztwa Zawodowego. 
 
Działalność pielęgniarki szkolnej obejmowała następujące kierunki: 
- porady pielęgniarskie,  
- wydawanie skierowań na badania lekarskie, 
- badań przesiewowe u uczniów,  
- przegląd higieniczno-sanitarny szkoły, 
- promocję zdrowia  ukierunkowaną na zagrożenia środowiskowe i czynniki ryzyka    
  (propagowanie  hasła zdrowego stylu życia, higieny osobistej i ochrony środowiska poprzez  
  pogadanki, ulotki, filmy edukacyjne, plakaty i gazetki). 
W ramach promocji zdrowia uczniowie uczestniczyli w :  
 -Rejonowej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia (II miejsce), 
-szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
-Rejonowej  Olimpiadzie Ratowniczej ( II miejsce). 
 
V. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego 
W ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego przeprowadzono: 
- analizę zgodności organizacji zajęć wychowania fizycznego w SLO (było to zadanie ujęte w 
planie  nadzoru pedagogicznego Lubuskiego  Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012),  
- analizę Szkolnego Systemu Oceniania ( zadanie wynikające ze sprawozdania z nadzoru 
pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012. 
 



Na podstawie sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 
stwierdza się, że: 
 
1. Wyniki szkoły uzyskane na egzaminie maturalnym są zadawalające. Wszyscy uczniowie 
zdali egzamin maturalny. 
2. Wyniki klasyfikacji i promocji są zadawalające. 
3. W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 nastąpił  niewielki wzrost średniej wyników 
nauczania: 2010/2011 - 4,55, 2011/2012 - 4,57. 
4. Średni wynik frekwencji  w porównaniu do roku 2010/2011 jest niższy. 
5. Wzrosła liczba uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 i wynosi ona 80; jest wyższa o 10 
w stosunku do poprzedniego roku. 
6. Uczniowie szkoły odnieśli bardzo wysokie sukcesy ogólnopolskie. Liczba laureatów i 
finalistów olimpiad przedmiotowych wzrosła. 
7. Wyniki badań edukacyjnych uczniów SLO są wyższe niż badanej populacji. 
8. Wzrosła liczba zorganizowanych form turystycznych. 
9. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest dostosowana do zainteresowania i potrzeb uczniów. 
10. W szkole prowadzi się regularnie badania poziomu wiadomości i umiejętności uczniów  
oraz analizuje uzyskane wyniki. 
13. Maleje liczba wypożyczeń w bibliotece szkolnej. 
 
 
 
Wyniki  sprawowanego nadzoru pedagogicznego pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków: 
 
Wymaganie 1.1. 1. Dbać o wysoki poziom kształcenia. 

2. Zapewnić uczniom pomoc w uzupełnianiu i utrwaleniu przez nich 
wiadomości i umiejętności określonych w standardach 
egzaminacyjnych. 

Wymaganie 1.2. 1. Dbać o wysoki poziom kształcenia. 
2. Zapewnić uczniom pomoc w uzupełnianiu i utrwaleniu przez nich 
wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 
3. Systematycznie monitorować frekwencję na zajęciach, na bieżąco 
reagować w sytuacji zbyt długiej absencji. 

Wymaganie 1.3. 1. Wspierać inicjatywy uczniów. 
2. Zachęcać do udziału w zajęciach wyrównawczych. 

Kontrola 
wewnętrzna 

1. Dyżury nauczycielskie pełnić rzetelnie, aktywnie i zgodnie z 
wyznaczonym przydziałem czasowym. Dyżur nauczycielski 
rozpoczynać punktualnie. 
2. Rzetelnie prowadzić dokumentację pedagogiczną nauczyciela. 
Dbać o systematyczność dokonywania zapisów w dziennikach 
lekcyjnych (tematy, podpisy) oraz systematycznie obliczać 
frekwencję i analizować absencję uczniów. Przestrzegać 
terminowości ogólnoszkolnych ustaleń. 
3. Dla sprawnego funkcjonowania szkoły przestrzegać ustalonych 
terminów. 
4. Rzetelnie wypełniać obowiązujące w szkole formularze  
sprawozdania wychowawcy klasy. 
5. W rozliczeniach godzin z KN nie zapisywać zajęć wynikających z 
obowiązków wychowawcy lub nauczyciela (np. dyskoteki, imprezy 



szkolne). 
Wspomaganie w 
szkole 

1. Zdecydowanie różnicować pracę z uczniem zdolnym i mającym 
trudności w nauce. Podczas każdej  lekcji oceniać wysiłek uczniów, 
udzielać  informacji zwrotnej o aktualnym stanie wiadomości i 
postępach. 
2. Na lekcjach hospitowanych stosować formalne ocenianie 
wiadomości i umiejętności uczniów (ocenianie wyrażone oceną 
szkolną).   
3. Poszukiwać autentycznie aktywizujących metod pracy i stosować 
zróżnicowane formy pracy, podnoszące motywacje uczniów. 
4. Systematycznie ulepszać bazę szkoły, zakupić sprzęt gimnastyczny 
(materace, skrzynia, kozioł), tablice interaktywne, komputery, 
odtwarzacze płyt DVD, telewizor, zapewnić dostęp do Internetu w 
klasach). 

 
Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012 powstało w 
oparciu o: 
- „Raport egzaminu maturalnego” – OKE, 
- sprawozdania wychowawców klas, 
- raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, 
- sprawozdania bibliotekarza, pedagoga, psychologa i pielęgniarki szkolnej, 
- diagnozy pedagoga i psychologa, 
- arkusze hospitacji, 
- inne zestawienia statystyczne sporządzone przez wicedyrektora szkoły. 
 
 
 
                                                                                                                Opracowała  
                                                                                                          Renata Podbielska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


