
 

Szkolny plan udoskonalenia 2016 – 2017 

Szkola Podstawowa St. Columba’s- Priorytety naszego rozwoju 2016-2017. 

Regularna samo-ewoluacja pomaga nam rozpoznac nasze mocne strony i zakres 

obszaru rozwoju na przyszlosc. W przeciagu tej sesji bedziemy angazowac 

spolecznosc szkoly w procesie rozwoju poprzez kwestjonariusze, sondaze I 

grupy tematyczne. 

 

Ponizej sa zamieszczone dwa glowne priorytety podlegajace pod National 

Improvement Framework. 

Podnoszenie poziomu- angazowanie 

rodziny w nauke. 

 

 

 Potrzeby ucznia doskonalone sa 

poprzez relacje w domu 

 Uzywanie kreatywnych drog do 

angazu rodzin aby stworzyc 

mocniejsza wiez szkola- dom 

odpowiadajaca za identyfikacje 

potrzeb. 

 

Podnoszenie poziomu- dostarczanie 

pomocy i  wyzwan w kluczowych 

dziedzinach matematyki, literatury I 

zdrowia. 

 

 Stworzenie standardow I 
oczekiwan wsrod spolecznosci 
szkolnej 

 Udoskonalenie dialogu o nauce. 
 



Relacje z rodzicami. 

W przeciagu tej sesji dostarczymy  uczniom szkoly i przedszkola wiecej okazji 

do podzielenia sie swoimi osiagnieciami w nauce z rodzicami/ opiekunami. 

 

 
 

 

Co zrobilismy dobrego w przeciagu ostatniego roku? 

Skupienie uwagi na postepie, stalosci I 

trafnosci w literaturze i matematyce. 

 

 

 Pracownicy uksztaltowali nowe 

strategie w nauce literatury I 

matematyki 

 Drogi postepu pomogly 

zagwarantowac rozwoj 

 Dzieci zostaly zaangazowane w 

szkolne spacery i poznawanie 

zmian otoczenia. 

 Relacje szkola-przedszkole 

zostaly wzmocnione 

 Udoskonalenie przejsc 

wszystkich etapow szkonych. 

 Zwiekszona pomoc w 

komunikacji. 

Dalsze udoskonalenie programu 

zdrowia w skupieniu sie na 

asertywnosci, relacjach i szacunku. 

 

 

 

 Grupy uczniow byly 

uksztaltowane we wczesnym 

etapie. 

 Zwiekszone mozliwosci nauki 

na zewnatrz 

 Nowe zasoby nauczania zostaly 

przedstawione do promowania 

asertywnosci, relacji i szacunku. 

 Grupy uczniow wspieraly 

rozwoj. 

 Grupa psychologow szkolnych 

przeprowadzila rozeznanie 

odnosnie zaangazowania 

rodzicow. 

Spolecznosc szkolna powiedziala: 

 Program”Better Movers, better Thinkers” byl znakomity 

 “The wet play boxes” sa dobrym rozwiazaniem przy odpowiednich 



games. 

 Swietna zabawa przy “World Maths Day”. Czas spedzony poza klasa byl 

dobra okazja do nauki matematyki. 

 Uzywanie narzedzi do przygotowania dla nas miejsca na zewnatrz bylo 

przjemnoscia. 

 “Stay and play” bylo bardzo dobra zabawa z dzieckiem. 

 “Teddy Bear’s Picnic at Nurture” byl swietny. 

 


