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PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 

działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

 
Samorząd Uczniowski i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

27.12.2016 
 

 

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos 

 
Ciechanów, województwo mazowieckie 
 

 

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób? 

 
10 
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji 

Masz Głos?  

 
Aktywizacja młodzieży licealnej, integracja działań nauczycieli i młodzieży z liceum i 
gimnazjów. Organizacja cyklu zajęć dla młodzieży gimnazjalnej prowadzonej przez 
nauczycieli i uczniów I LO w Ciechanowie. Tematyka – „Ciechanów – wczoraj i dziś”. 
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2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać 

ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania 

(np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 

 
Opracowanie przez uczniów (samorząd uczniowski) i nauczycieli I LO w Ciechanowie 
programu działań, ustalenie celów i metod. Kontakt z radnymi Rady Miasta Ciechanów 
oraz Prezydentem Ciechanowa. Kontakt z nauczycielami gimnazjów. Wymiana pism. 
Uzyskanie patronatu prezydenta miasta. 
 
 
 
 
 
 

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

 
Pozostałe działania planowane są na rok 2017 
 
 
 
 

 

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Stały kontakt z dwoma radnymi Rady Miasta Ciechanów oraz dyrektorem Centrum Usług 
Wspólnych. Spotkanie i rozmowa z prezydentem miasta. Objęcie działań patronatem 
przez prezydenta. 
 
 
 
 
 

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w 

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-

brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 

zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)  
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Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

    x 

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Na tym etapie działań wszystkie nasze postulaty zostały spełnione. 

 

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?  

Realizacja zadania przewidziana jest na pierwsze miesiące roku 2017. Nie wykluczamy 
nawiązania dodatkowej  współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 

 

 

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-

niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże 

zaangażowanie)  

 

1 2 3 4 5 

  x   

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Na tym etapie realizacji zadania trudno to ocenić. 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

 

Zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami prowadzonymi przez różne JST (gmina i 

powiat), aktywizacja środowiska szkolnego, dobra współpraca z samorządem gminnym. 
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8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze 

zrealizować w ramach akcji?  

Przeprowadzenie cyklu zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w formie gry terenowej, przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Szacujemy, że działaniem objętych 
będzie ok. 400 uczniów. Upowszechnienie informacji o działaniach w mediach lokalnych. 
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