Gæðagreinir 6.3
Þróunaráætlanir

Lykilþáttur 6

Dæmi um mikilvæga þætti sem huga þarf að við matið:

Okkar mat:
1

A

Við erum með skýrt og skiljanlegt ferli við gerð
þróunaráætlunar.

B

Hagsmunaaðilar koma að vinnunni á fyrstu stigum
áætlanagerðarinnar.

C

Starfsfólk tekur þátt í gerð þróunaráætlunar og framkvæmd
hennar.

D

Við metum af festu hvaða áhrif áætlunin hefur á bættan
árangur nemenda.

E

Þróunaráætlun okkar endurspeglar vel sameiginlega sýn
skólans ásamt áherslum í skólastefnu sveitarfélagsins og á
landsvísu.

F

Hún er kynnt öllum hagsmunaaðilum sem að skólanum standa
og uppfyllir kröfur þeirra.

G

Áætlunin setur krefjandi en framkvæmanleg markmið og
greinir vel frá hvernig úrræðum verður beitt til að stuðla að
breytingum, hver ber ábyrgð, hvenær þær koma til
framkvæmda, áhrif þeirra á nemendur, hver eru viðmið um
árangur og hvernig á að meta hann.

H

Við gerð þróunaráætlunar notum við markvisst upplýsingar úr
sjálfsmati, faglega gagnrýni og reynslu af þróun í skólamálum.

I

Við byggjum sértaklega á gögnum um gæði náms og kennslu og
árangur og velferð nemenda.

J

Það sést vel á samstarfi okkar við samstarfsskóla og -stofnanir að
við höfum áhuga á að vinna með öðrum að því að því að efla
árangur.

K

Samstarfsaðilar okkar taka fullan þátt í áætlunum sem miða að því
að tryggja öryggi, heilbrigði og umönnun nemenda.

L

Einnig til að ganga úr skugga um að allir nemendur fái notið
hæfileika sinna á fjölbreyttum sviðum og séu öruggir og ábyrgir
einstaklingar sem taka virkan þátt og leggja sitt af mörkum til
samfélags síns.

M

Við höfum gaumgæft og gert ráð fyrir samfellu og sjálfbærni í
þróunaráætluninni.
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N
Í okkar skóla/í okkar hópi álítum við að einnig sé mikilvægt varðandi gæði í þessu sambandi,að:
O
P

Matssamantekt:
Sterku hliðarnar okkar:

Veiku hliðarnar okkar:
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
1
Með tilliti til þess hvað okkur þykir mikilvægt hér að ofan erum við sammála um
heildareinkunn fyrir þennan þátt:

Tillögur um aðgerðir:
Þátttakendur í mati:
Athugasemdir um gæðagreini:

xiii Meta má áhrifin með gæðagreinum í lykilþáttum 1 til 4.
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