Nasi absolwenci
Każdego roku Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dźwirzynie opuszczają uczniowie
klasy szóstej, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Społecznym Gimnazjum w
Dźwirzynie (patrz tabele).

Wybór szkół przez absolwentów SP Dźwirzyno
im. Jana Pawła II
Uczniowie przyjęci
do gimnazjów poza
Kołobrzegiem
Uczniowie przyjęci do
Społecznego Gimnazjum Nr 1
w Kołobrzegu
Uczniowie przyjęci do
Społecznego Gimnazjum
w Radzikowie
Uczniowie przyjęci do
Gimnazjum nr 3
w Kołobrzegu

2014/2015
2013/2014

Uczniowie przyjęci do
Gimnazjum nr 2
w Kołobrzegu

2012/2013

Uczniowie przyjęci do
Gimnazjum nr 1
w Kołobrzegu
Uczniowie przyjęci do
Społecznego Gimnazjum w
Dźwirzynie
Ilość absolwentów
szkoły podstawowej
0

5

10

15

20

25

Dalsze losy absolwentów naszej szkoły
- wybór szkół ponadgimnazjalnych
(rocznik 2012/2013)

5%

Technikum zawodowe
im. Emili Gierczak w Kołobrzegu

11%
26%

I L.O. im. Mikołaja Kopernika
w Kołobrzegu
11%
II LO im. Henryka Sienkiewicza
w Kołobrzegu
Technikum zawodowe przy II L.O.
im. Henryka Sienkiewicza w
Kołobrzegu

47%

Zespół szkół nr.10
im. Boleslawa Chrobrego w
Koszalinie

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
Nasz absolwent:












ma poczucie własnej godności i wartości
wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
odróżnia dobro od
zła w oparciu o uniwersalne wartości
rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
radzi sobie ze stresem
jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
jest asertywny
ma poczucie humoru
dba o swoje zdrowie i otoczenie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz
stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami poprzez:







ankiety skierowane do gimnazjalistów,
przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
przeprowadza rozmowy z nauczycielami gimnazjów,
zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
otrzymujemy informacje o naszych absolwentach z klubów sportowych od trenerów,
pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (Facebook,
Nasza -klasa).

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:







podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą
edukację i ścieżki kariery absolwentów,
stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy
też wymaga modyfikacji,
przedstawiania sylwetek naszych absolwentów uczniom jako element motywacji do
pracy,
nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy,
opracowywania zestawień statystycznych na szkolną stronę WWW.

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:






wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami,
absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu szkoły (lekcje wychowawcze, Dzień
Nauczyciela, święta Bożego Narodzenia, konsultacje),
udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (Święto Szkoły, Jasełka,
Festyny, Jubileusze, Pasowanie pierwszoklasisty, Dzień Dziadka i Babci, Święto
Rodziny, uroczystości klasowe, spotkania z rodzicami),
byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do naszej szkoły.

