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ZASADY OCENY SKUTECZNOŚCI REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 
 

 

 

Realizacja założeń Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przez szkoły i placówki 

oświatowe pozwala nauczycielowi na wybór formy zajęć, tematyki szczegółowej, stopnia trudności oraz 

ilości podejmowanych działań. Warunkiem przystąpienia o Programu jest złożenie przez opiekuna 

SKEM w Pałacu Młodzieży deklaracji przystąpienia do programu poświadczonej przez dyrektora danej 

placówki. Koordynacja Programu z ramienia Pałacu obejmuje: 

- zatwierdzenie programu SKEM (uwzględnienie spójności z Programem nadrzędnym) 

- nadzór merytoryczny nad przeprowadzanymi konkursami 

- kontrolę nad terminowością i ilością przeprowadzonych zajęć w ramach ABC żeglarstwa w CŻ 

- ocenę zaangażowania SKEM w realizację SPEWiŻ na dany rok szkolny 

Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania krótkiej relacji wraz ze zdjęciami o odbytych działaniach  

do Koordynatora Programu w formie elektronicznej na adres: edumorska@palac.szczecin.pl. 

W celu usystematyzowania oceny pracy SKEM wprowadza się zasady naliczania premii punktowych  

za realizację wyznaczonych zadań: 
 

Zadanie z SPEWiŻ Działanie szczegółowe 
Ilość 

pkt 
uwagi 

Konkursy i spotkania 

organizowane przez 

Pałac Młodzieży 

Konkursy fotograficzne 5 pkt 

1 pkt 

Za pracę ucznia 

Za udział w spotkaniu 

Konkurs WIEDZY MORSKIEJ 15 pkt Za udział Koła 

Sesja morska „Nasze Rejsy”  10 pkt 

1 pkt 

Przygotowanie prezentacji 

Za udział w  spotkaniu 

Warsztaty wiedzy marynistycznej 5 pkt Za udział 

ORGANIZACJA KONKURSU MIĘDZYSZKOLEGO 

Udział w konkursach 

zatwierdzonych przez 

koordynatora 

SPEWiŻ 

 

Przedszkola 

1. Pasowanie przedszkolaków na 

Żeglarzy, Marynarzy   

2. Konkurs plastyczny „Impresje morski”  

3. Quiz wiedzy o Szczecinie  

4. Przegląd Tańca Morskiego „Z wiatrem 

w żaglach”   

20 pkt 

 

 

5pkt 

 

Organizację i przeprowadzenie konkursu 

 

 

Za udział Koła 

Udział w konkursach 

zatwierdzonych przez 

koordynatora 

SPEWiŻ 

 

 

 

Szkoły podstawowe 

1. Konkurs plastyczny „Podwodny 

Świat”  

2. Konkurs plastyczny „Burza na morzu” 

3. Konkurs „Po oceanach wiedzy – 50 

lecie s/y Dar Szczecina”  

4. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i 

Szantowej „Zdroje”  

5. Konkurs Krasomówczy „Morskie 

Opowieści”  

6. Warsztaty międzyszkolne „Śladami 

kapitana” 
7. Miejski Konkurs plastyczny i 

fotograficzny „Morskie Impresje”  

8. Ogólnopolski Konkurs LMiR 

„Młodzież na Morzu”   

20 pkt 

 

 

5pkt 

 

Organizację i przeprowadzenie konkursu 

 

 

Za udział Koła 

Udział w konkursach 

zatwierdzonych przez 

koordynatora 

SPEWiŻ 

 

Szkoły 

ponadpodstawowe 

1. Biesiada Marynistyczna 

2. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i 

Szantowej „Kalmar” 

3. Warsztaty żeglarskie  

4. Ogólnopolski Konkurs LMiR 

„Młodzież na Morzu”   

20 pkt 

 

 

5pkt 

 

Organizację i przeprowadzenie konkursu 

 

 

Za udział Koła 
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UDZIAŁ W POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH PROGRAMOWYCH 

Promocja działań 

programowych na 

terenie szkoły  

Udokumentowane akcje wewnątrzszkolne 

obejmujące całą społeczność danej 

placówki: 

- projekty edukacyjne 

- konkursy wewnętrzne 

- wystawy 

- spotkania z ludźmi morza 

- inne 

5 pkt. Za każdą zatwierdzoną działalność. 

Relacja wraz z dokumentacją 

zdjęciową przesłana na adres 

edumorska@palac.szczecin.pl 

Promocja działań 

programowych 
podczas imprez 

organizowanych na 

terenie miasta   

Udokumentowane akcje szkolne 

obejmujące całą społeczność danej 
placówki w imprezach: 

- zakończenie sezonu żeglarskiego 

- otwarcie sezonu żeglarskiego  

- Dni Morza; 

- inne 

20 pkt. 

 
 

 

5 pkt 

Przygotowania i zaprezentowania  

programu artystycznego podczas 
uroczystości. 

 

Udział Koła w imprezie 

ABC Żeglarskie Udział w zajęcia praktycznych: 

- ratownictwo i pierwsza pomoc; 

- żeglarstwo;  

- kajaki. 

10 pkt Udział Koła 

Szkolenia i warsztaty 

poszerzające wiedzę 

organizowanych 

przez Pałac 

Młodzieży 

Udział nauczyciela – opiekuna SKEM  

w rejsie szkoleniowym 

 

30 pkt  

Udział nauczyciela – opiekuna SKEM  

w rejsie szkoleniowym z młodzieżą, jako 

opiekun 

50 pkt  

Promocja Programu 1. Publikacje; 

2. Wywiady; 

3. Wystawy zewnętrzne; 

4. Pomoc w pozyskiwanie partnerów 

zagranicznych 

5. inne 

10 pkt Każdorazowo  

 

 

Punktacja przyznawana jest przez koordynatora SPEWiŻ za udział w Programie bez względu na zajęte 

miejsce. Ma być czytelnym sposobem na ocenę stopnia zaangażowania SKEM oraz umożliwić ocenę 

pracy nauczyciela – opiekuna SKEM.  

Po przekazaniu sprawozdań przez nauczycieli zostanie dokonana ocena W FORMIE PISEMNEGO 

PODSUMOWANIA DOKONAŃ, która powinna mieć wpływ na ocenę pracy nauczyciela dokonaną 

przez Dyrektora danej szkoły (zgodnie z nowymi zasadami zawartymi w Rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych 
w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 

odwoławczego) oraz może wzbogacić uzasadnienie wniosku do NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY 

lub PREZYDENTA MIASTA. 
 


