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Pytanie
Gdzie i w jaki sposób
program rozwoju szko y
dzia a dobrze?

Gdzie pojawiaj si
trudno ci?

Jak poprawi elementy,
które zawodz ?

Czy idziemy w dobrym
kierunku?
Czy i jakie zmiany
musimy wprowadzi w
naszych dzia aniach?

Jak oceni sukcesy
osi gni te podczas
wdra ania programu?

Odpowied
Postawione w ubieg ym roku cele tzn.:
- zmniejszenie liczby nieuzasadnionych nieobecno ci,
- zwi kszenie wyników nauczania – rednie z poszczególnych
przedmiotów,
- zwi kszenie frekwencji na zaj ciach dodatkowych
Dwa pierwsze cele zosta y osi gni te (protoko y z posiedzenia rad
plenarnych). Wyniki nauczania w wi kszo ci uleg y poprawie.
Trudno ci wyst puj
z udzia em m odzie y na zaj ciach
dodatkowych. Na zaj ciach dodatkowych bardzo cz sto ucz szcza
odzie , która osi ga wyniki bardzo dobre, natomiast m odzie o
wynikach rednich i niskich w zaj ciach uczestniczy sporadycznie.
Nauczyciele w zespo ach zadaniowych przygotuj program zaj
dodatkowych. Przygotowanie programu zaj
dodatkowych
poprzedzone zostanie przeprowadzeniem ankiet/rozmów w ród
uczniów nt. formy prowadzenia dodatkowych zaj oraz tematyki
zaj .
Zaanga owanie wi kszej liczby uczniów w uczestnictwo w
zaj ciach dodatkowych przyczyni si do rozbudzenia potrzeby do
sta ego podnoszenia poziomu wiedzy.
Nauczyciele w bie cym roku wprowadz nast puj ce zmiany:
- dokonaj analizy zapotrzebowania na dodatkowe zaj cia w
ramach kó ek przedmiotowych,
- dostosuj programy zaj dodatkowych do oczekiwa uczniów,
- poszerz ofert zaj dodatkowych o projekty UE,
- analiza dokumentacji w celu dostosowania jej do obowi zuj cych
norm prawnych.
Podczas wdra ania programu oczekujemy nast puj cych
sukcesów:
- rozpoznanie zapotrzebowania w ród m odzie y na zaj cia
dodatkowe,
- przygotowanie oferty zaj dodatkowych,
- przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach projektów UE,
- zg oszenie szko y do projektów UE,
- powo anie zespo ów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
sk ad których b
wchodzi (pedagog, nauczyciel wychowawca,
nauczyciel ucz cy danego przedmiotu)

Inicjatywy, które zosta y wprowadzone w ramach ewaluacji 2012r.:
- ZS w Po cu przyst pi (zosta zg oszony) do projektu naukowego EDUSCIENCE,
- decyzj RP zosta y powo ane Zespo y Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

