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Pani Oksana Citak
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałbrzychu
Pani Oksana Citak jest inicjatorem i bezpośrednim
organizatorem licznych przedsięwzięć służących wsparciu
pracy dydaktycznej szkoły, m. in. w październiku 2009 r.
zorganizowała I Powiatowy Konkurs „Moja Mała
Ojczyzna”, zaś w latach 90-tych, jako opiekun działającego w szkole Klubu Europejskiego,
zorganizowała i rozpropagowała w środowisku Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej. Była autorką i realizatorką projektu „Wejście Polski do Unii Europejskiej –
szanse czy zagrożenia”. Ponadto opracowała i zrealizowała nowatorską koncepcję
funkcjonowania szkoły co zaowocowało powstaniem klas językowych, których idea opiera się
na międzyoddziałowym, wielopoziomowym nauczaniu języków obcych. Efektem tego
rozwiązania są osiągnięcia w pracy dydaktycznej, potwierdzone wynikami uczniów
i absolwentów szkoły we współzawodnictwie międzyszkolnym, na egzaminie maturalnym
oraz poprzez kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Uczniowie Pani Oksany Citak
wielokrotnie uczestniczyli w olimpiadach i konkursach, osiągając przy tym wysokie noty.
Każdego roku I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego
Paderewskiego w Wałbrzychu znajduje się wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce w rankingu szkół organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”,
w szczególności w roku 2008 szkoła uplasowała się na 3 miejscu w województwie i na 35
w kraju. Ponadto Pani Oksana Citak aktywnie motywuje swoich nauczycieli do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz stwarza korzystne warunki do rozwoju nowatorstwa
pedagogicznego, czego dowodem są realizowane w szkole własne programy nauczania. Służy
osobistym przykładem uczestnicząc w licznych formach doskonalenia oraz zapewnia swoim
nauczycielom pomoc w doskonaleniu zawodowym uwzględniając potrzeby placówki. Pani
Oksana Citak współpracuje z OKE we Wrocławiu oraz środowiskiem akademickim czynnie
uczestnicząc w konferencjach naukowych. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego
nauczycieli oraz egzaminatorem maturalnym w zakresie historii, zaś od 2005 roku pełni
funkcję Przewodniczącej zespołu egzaminatorów historii sprawdzających arkusze maturalne.
Ponadto jest także konsultantem metodycznym i merytorycznym Wydawnictwa „Demart”
publikującego atlasy historyczne i materiały dydaktyczne z historii dla wszystkich typów
szkół. Pani Oksana Citak jest autorką 6 programów własnych z historii, w tym z historii
nauczanej dwujęzycznie. Opracowała również program „Elementy gospodarki rynkowej”,
realizowany w klasach menedżerskich. Pani Oksana Citak była wielokrotnie nagradzana za
swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Do licznych nagród
zaliczyć należy: Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002; Nagroda Ministra Edukacji
Narodowej – 1990, 2000, 2002, 2005; Nagroda Kuratora Oświaty – 1993, 1995, 2004;
Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 1998, 2001; Nagroda Starosty Powiatu
Wałbrzyskiego – 2003, 2005, 2006, 2007, 2009; Złoty Krzyż Zasługi – 2006; Nadanie tytułu
przez Starostę i Radę Powiatu Wałbrzyskiego - „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” za
wybitne zasługi w dziedzinie edukacji młodzieży i rozwoju szkolnictwa w Powiecie
Wałbrzyskim – 2006.Jest autorką artykułu „Aktywizacja uczniów zdolnych na lekcjach historii
i zajęciach pozalekcyjnych w liceum ogólnokształcącym” w Materiałach z Sesji Postępu
Pedagogicznego – Kłodzko 1989, Zeszyt 5 Historia. Była to praca zbiorowa pod redakcją
dr S. Grzędy wydana przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Jest redaktorem
naczelnym monografii bilingualnej szkoły wydanej z okazji 70 – lecia szkoły (GEMEINSAM -

RAZEM – 1999). Monografia została wydana w języku polskim oraz w języku niemieckim. Jest
współautorką artykułu „Przedsiębiorczość w ocenie jakości pracy szkoły” w: „Prace naukowe
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu.
Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw”, red. naukowy Jan
Skalnik, nr 963, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, s.571.

