Załącznik do planu: Harmonogram realizacji/wdrażania planu
Cel strategiczny (główny):
Gmina Studzienice podejmuje działania na rzecz rozwijania zainteresowań uczniów w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Cele operacyjny 1:
1. Wdrożenie w szkołach procesowego wspomagania w okresie co najmniej 3 lat szkolnych ( do 31.08.2021).
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Priorytet:
Gmina Studzienice wspiera organizację procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów.
Cel strategiczny (główny):
Gmina Studzienice podejmuje działania na rzecz rozwijania zainteresowań uczniów w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Cel operacyjny 2:
W okresie dwóch lat zostanie opracowany i wdrożony we współdziałaniu z dyrektorami szkół model pracy świetlicy skoncentrowany na rozwijaniu zainteresowań i odpowiedzi na
potrzeby uczniów, co najmniej 70% uczniów korzystających z opieki świetlicowej skorzysta z oferty.
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S. Felski, JSTZEAOiK- M.
Cyrson

