Załącznik nr 1 do planu: Harmonogram realizacji/wdrażania planu

Cel ogólny: Doskonalenie jakości pracy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
Cele szczegółowe:
1. Wdrożenie procesowego kompleksowego systemu wspomagania w 3 szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna w terminie od września 2018 r. do marca 2019 r.
2. Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizację min 12
godzin dydaktycznych szkoleń i minimum 9 godzin dydaktycznych konsultacji w terminie od września 2018 do marca 2019 r. w
3 szkołach podstawowych objętych procesowym kompleksowym wspomaganiem.
3. Powołanie min. 3 sieci współpracy i samokształcenia w porozumieniu z Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie w terminie od września 2018 do marca 2019 r.
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Nadzór i weryfikacja Lokalnego Planu Rozwoju Oświaty Gminy Miasta Lipna wraz z załącznikami, dn. 25 września 2018 r.
Doradca kluczowy/wiodący: Zofia Domaradzka-Grochowalska

Weryfikacja krzyżowa – doradca Jarosław Kordziński
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