Ewaluacja koncepcji pracy Społecznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
w latach 2016-2021

Do dokumentu dodaje się zapisy w rozdziale I Zarządzanie i organizacja
1. Stymulowanie promocji szkoły w środowisku lokalnym
Cele szczegółowe
Szkoła dba o swój
pozytywny
wizerunek w
środowisku

Zadania
Termin realizacji
Odpowiedzialni
Współpraca z
Zgodnie z ofertą
I.
Gmińska
lokalnymi
instytucji
instytucjami
wspierającymi
rozwój ucznia –
Miejsko –
Powiatową
Biblioteką oraz
multimedialnym
centrum w
Kwidzynie
Organizowanie
Zadania w ramach
Wrzesień – listopad K. Enerlich
imprez dla
projektu „Szkoła
2018r.
I.Gmińska
społeczności
Młodych Patriotów”
K.Ślusarska
szkolnej i
Dzień
A. Delewski
środowiska
Samorządowca –
lokalnego
cykl imprez
edukacyjnych,
6.11.2018r.
konkurs plastyczny,
recytatorski, debata,
spotkanie z
samorządowcami w
naszej szkole
Projekt historyczny
Sierpień/wrzesień
H. Żarnowska
realizowany we
2018r.
współpracy ze
szkoła w Osnabruk
(Niemcy)
Kryteria sukcesu:
1. Szkoła promuje się w środowisku lokalnym.
2. Uczniowie nabywają umiejętności obywatelskie.
3. Uczniowie nabywają kluczowe umiejętności z języków obcych i wiedzy na temat
stosunków polsko-niemieckich.

2. Doskonalenie jakości pracy szkoły przez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości
Cele szczegółowe
Ewaluacja systemy
zarządzania jakością

Zadania
Diagnozowanie
osiągnięć
edukacyjnych
uczniów, ze
szczególnym
uwzględnieniem klas
III

Termin realizacji
Zgodnie z
harmonogramem

Odpowiedzialni
Dyrektor i
wicedyrektor szkoły

Kryteria sukcesu
1. Uczniowie są diagnozowani rzetelnie i nie są nadmiernie obciążeni testami pod koniec
roku szkolnego.
Rozdział II Kształcenie
1. Kreowanie aspiracji edukacyjnych uczniów.
Udział uczniów w
olimpiadach i
konkursach

Działania pod kątem
wyboru przez
uczniów dalszej
drogi życiowej
„Skok w dorosłość”

Dzień
Samorządowca –
cykl imprez
edukacyjnych,
konkurs plastyczny,
recytatorski, debata,
spotkanie z
samorządowcami w
naszej szkole
W ramach
współpracy z UWM
w Olsztynie udział w
16. Olsztyńskich
Dniach Nauki i
Sztuki oraz
Europejskiej Nocy
Naukowców 2018

Wrzesień – listopad
2018r.

K. Enerlich
I.Gmińska
K.Ślusarska
A. Delewski
nauczyciele
przedmiotów

6.11.2018r.
Wrzesień 2018r.

H.Żarnowska
Wychowawcy
Nauczyciele
przedmiotów

Kryteria sukcesu
1. Uczeń osiąga sukces edukacyjny.
2. Uczeń kształtuje postawę świadomego obywatela również społeczności lokalnej.
3. Uczeń dokonuje właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
Ewaluację koncepcji pracy szkoły przyjęto na radzie pedagogicznej dniu 30 sierpnia 2018r.
uchwałą nr 2/2018/2019.
Zatwierdzono na spotkaniu Rady Rodziców 27.09.2018r.

RADA RODZICÓW

DYREKTOR

