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Pani Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska
Dyrektor XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Pani Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska jest nauczycielem historii, a od
1 września 1992 r. pełni funkcję Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego
Nr XII im. B. Chrobrego we Wrocławiu. Osiąga bardzo dobre wyniki w
zarządzaniu szkołą. Umiejętnie i prawidłowo łączy zadania koordynując
funkcje dydaktyczno - wychowawcze szkoły z zadaniami menadżera oraz
administratora. Kierując szkołą stwarza warunki do wszechstronnego kształcenia uczniów.
Organizuje współpracę i wymianę międzynarodową młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w
Niemczech, Holandii i Izraelu. Współdziała z wyższymi uczelniami jak również z innymi
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Na szczególną uwagę zasługuje
wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim m.in. w zakresie organizacji
Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton i Wrocławskiego Konkursu „My w Europie". Doceniając
efekty pracy szkoły w 1998 r., Kurator Oświaty wskazał Liceum Ogólnokształcące Nr XII we
Wrocławiu do realizacji pilotażowego programu wprowadzającego reformę programową na
poziomie liceum ogólnokształcącego. W ramach realizacji tego programu pod kierunkiem Pani
Danuty Daszkiewicz - Ordyłowskiej w szkole opracowano autorskie programy nauczania
(autorem programu nauczania historii była Pani Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska), ramowe
plany nauczania oraz wewnątrzszkolny system oceniania. Efektem wdrożenia tego programu
było podjęcie przez szkołę szeregu działań innowacyjnych zarówno programowych jak i
organizacyjnych. Pani Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska w swoich działaniach kieruje się dobrem
uczniów, troską o ich postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej
ucznia. Szczególną uwagę zwraca na rozpoznawanie problemów wychowawczych, sytuację
rodzinną uczniów oraz działania związane z szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień. Pani
Dyrektor stwarza warunki uczniom do działalności samorządowej. Dzięki temu od kilku lat
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu pełnią ważne funkcje w Parlamencie
Młodzieży Wrocławia. Uczniowie organizowali forum samorządów szkolnych i warsztaty
poświęcone integracji europejskiej. Efektem zaangażowania młodzieży było zdobycie I miejsca
na Dolnośląskich Targach Edukacyjnych TARED - 98. Działalność Samorządu Uczniowskiego
została także wyróżniona drugą lokatą w „Konkursie na najlepszy samorząd uczniowski we
Wrocławiu". W ostatnich latach 50 uczniów liceum uzyskało tytuły finalisty lub laureata
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a 40 uczniów uzyskało tytuł laureata konkursów
ogólnopolskich. Co roku szkoła jest wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce,
znajdując się w rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Rzeczpospolitą" i
„Perspektywy". W roku 2005 szkoła uplasowała się na 44 miejscu w kraju, a w roku 2007 na 7
miejscu w województwie. Pani Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska systematycznie doskonali się
zawodowo. Uczestniczyła w Międzynarodowym Programie SMART (1997 - 1999), na który
została wydelegowana jako specjalista krajowy. W latach 1994 - 1999 pełniła funkcję
przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego Historyków w Wojewódzkim i Regionalnym
Zespole Egzaminacyjnym ds. Programu Nowa Matura, którego zadaniem było przygotowanie
zmian w systemie egzaminacyjnym w Polsce. Ponadto Pani Danuta Daszkiewicz – Ordyłowska
swoim działaniem wspiera i motywuje nauczycieli w ich doskonaleniu zawodowym, prowadzi
szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w której do 2005 r.
pracowała jako ekspert. Pani Danuta Daszkiewicz - Ordyłowską była wielokrotnie wyróżniana i
nagradzana za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uznany
dorobek zawodowy potwierdzają m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2003 r., Nagrody
Kuratora Oświaty - 1992 r., 1995 r., 1998 r., 2005 r., Nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia 1996 r., 2008 r., Nagroda Zarządu Miasta dla Wybitnych Nauczycieli Gminy Wrocław - 2001 r.
Pani Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska jest autorką 33 publikacji z zakresu: demografii
historycznej (w tym referaty na XVI Powszechnym Zjedzie Historyków Polskich), metodyki
nauczania historii ze szczególnym uwzględnieniem pracy nauczyciela z różnego typu źródłami
historycznymi, tematyki związanej z wprowadzeniem nowego systemu egzaminacyjnego.

