
Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego ds.  

niskiego udziału absolwentów w pomocy uczniom V LO oraz w wyborze kierunku studiów 

 

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami zrealizowano: 

 

I.1.1 Utworzenie zamkniętej grupy na portalu społecznościowym facebook 

 Po zbadaniu specyfiki działania grup zamkniętych na portalu społecznościowym facebook podjęta została decyzja, aby działania 

rozpocząć od stworzenia fanpage’a pn. Absolwenci V LO im. J. Korczaka w Tarnowie. Decyzja była podyktowana faktem, że tego typu 

aktywność będzie miała większy zasięg. Docelowo grupa zamknięta powstanie w późniejszym terminie. Fanpage w chwili obecnej liczy 620 

osób, które go polubiły.  

 

I.1.2 Kontakt z absolwentami (facebook, mail, telefon) 

 Z poszczególnymi absolwentami nawiązywany jest kontakt drogą telefoniczną lub mailową. W ten sposób tworzona jest baza danych o 

absolwentach. Ze względu na to, że działania realizowane są w sposób chronologiczny (rocznikami) czas powstania i udostępnienia bazy danych 

o absolwentach (punkt I.1.3 planu) zostaje przesunięty na IV 2014 roku. W ten sposób weryfikacji ulega zaplanowany wcześniej harmonogram 

działań. Aktualny plan pracy zespołu przedstawiony jest poniżej.  

 

 

 

Cel Działanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin Zasoby, dowody Kryterium sukcesu 

I. Problem: Brak bazy danych o kierunkach realizowanych przez absolwentów studiów oraz o losach absolwentów 

1. Stworzenie bazy 

danych o 

kierunkach studiów 

oraz o losach 

absolwentów 

1.1 Utworzenie 

zamkniętej grupy na 

portalu 

społecznościowym 

facebook.  

Grzegorz Gawlik IX 2013 r.  Od IX 2013 

absolwenci V LO 

zaczną dołączać do 

grupy.  

1.2 Kontakt z 

absolwentami 

(facebook, mail, 

telefon). 

Wszyscy członkowie 

grupy (według 

przyjętego podziału 

na roczniki – datę 

ukończenia szkoły 

IX – XII 2013 r. Dane absolwentów 

dostępne w szkole 

(listy z dzienników 

lekcyjnych). 

Zostanie nawiązany 

kontakt z 50 % 

absolwentów szkoły. 



przez absolwentów).  

1.3 Udostępnienie 

bazy danych o 

absolwentach 

nauczycielom V LO 

(w formie 

elektronicznej oraz w 

formie skoroszytu).  

Ewa Malec,  

Piotr Kwiek 

IV 2014 r. Zebrane materiały. Baza danych będzie 

dostępna dla 

nauczycieli V LO. W 

bazie danych 

dostępne będą 

informacje o 40 % 

absolwentach.  

II. Problem: Brak stałego kontaktu i współpracy z absolwentami 

1. Wykorzystanie 

bazy danych o 

absolwentach do 

nawiązania 

kontaktów i 

wspólnych działań. 

1.1 Wypracowanie  

schematu 

współdziałania 

Wszyscy członkowie 

grupy.  

IV – V 2014 r.  Grupa wypracuje 

skuteczny system 

porozumiewania się i 

podtrzymywania 

kontaktu z 

absolwentami.  

1.2 Inicjowanie 

spotkań z 

absolwentami w 

ramach godzin 

wychowawczych, 

projektów 

edukacyjnych oraz 

imprez szkolnych 

Wszyscy członkowie 

grupy oraz wszyscy 

nauczyciele V LO 

zainteresowani 

udziałem 

absolwentów w 

zajęciach.  

V – VI 2014 r. Aktywność i 

zainteresowanie 

absolwentów 

spotkaniem z 

uczniami V LO. 

Możliwości i 

doświadczenia 

absolwentów. 

Każdy oddział 

klasowy V LO w 

ciągu roku spotka się 

z jednym 

absolwentem. 

1.3 Perspektywa 

założenia oraz wizja 

stowarzyszenia 

absolwentów V LO. 

Opracowanie Statutu 

stowarzyszenia w 

porozumieniu z 

Dyrektorem V LO. 

Grzegorz Gawlik 

ks. Rafał Zieliński 

Agnieszka Foszcz 

IV – VI 2014 r. Zainteresowanie 

absolwentów.  

Zawiąże się komitet 

założycielski 

stowarzyszenia oraz 

co najmniej 15 

członków.  

1.4 Inicjowanie Anna Januszewska,  VI - X 2014 r. Zainteresowanie 20% uczniów z 



spotkań 

rocznicowych dla 

absolwentów V LO.  

Bogusław Lesiecki absolwentów. danego rocznika 

odwiedzi szkołę, 

zapozna się z 

możliwością 

wstąpienia do 

stowarzyszenia.  

1.5 Włączenie 

absolwentów w 

organizację i obchody 

dwudziestolecia 

istnienia V LO. 

Grzegorz Gawlik 

Agnieszka Foszcz 

XI 2014 r. Zainteresowanie 

absolwentów. 

5% absolwentów 

włączy się w obchody 

lub organizację 

dwudziestolecia V 

LO.   

 


