Stratégia rozvoja Bilingválneho gymnázia
v Sučanoch na roky 2018/19 a 2019/20

Milana

Hodžu

Vízia
„Šťastní žiaci, úspešní absolventi, spokojní rodičia a učitelia.“

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch ( ďalej len BGMH ) je všeobecnovzdelávacou strednou školou, ktorá poskytuje kvalitné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
pri príprave svojich žiakov na ich ďalšie štúdium na fakultách vysokých škôl a univerzít doma
a v zahraničí. Výchova a vzdelávanie sa realizujú v anglickom a slovenskom jazyku v duchu
tých najlepších tradícií britského a slovenského vzdelávacieho systému. Je dynamickou,
účinnou a efektívnou inštitúciou, v ktorej človek - žiak, rodič, učiteľ, zamestnanec, verejnosť
a ostatné zainteresované strany, je najdôležitejším subjektom a objektom zároveň. Kvalita
procesov a činností výchovy a vzdelávania, produktov a služieb, sú výsledkom vzájomnej
podpory a spolupráce, kvalitných podmienok vyučovania a práce, objektívnom, spravodlivom
a motivujúcom hodnotení a oceňovaní a participácií zainteresovaných na riadení a vedení. Je
miestom, kde žiaci zažívajú pocity šťastia a radosti z úspechov a dosahujú lepšie výsledky
a svoj osobný rozvoj aj napriek menej priaznivým podmienkam a predpokladom
materiálnym, sociálnym, osobnostným, zdravotným alebo znalostným.
BGMH je iniciatívna a aktívna škola, ktorej cieľom je uspokojovať potreby svojich
žiakov a ich rodičov, zákazníkov, zamestnancov, verejnosti a spoločnosti. Vytvára také
pracovné podmienky a prostredie, v ktorom môžu jeho zamestnanci nájsť uplatnenie svojich
profesionálnych a osobných ambícií. BGMH neustále skvalitňuje všetky oblasti svojho
pôsobenia – vedenie a riadenie, plánovanie a stratégie, zdroje (personálne, znalostné,
materiálne, finančné ), procesy, činnosti, školský vzdelávací program, výsledky a výkonnosť
– uplatňovaním komplexného systému manažérstva kvality.

Poslanie
BGMH poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie a prípravu žiakov na ďalšie
predovšetkým vysokoškolské a univerzitné štúdium na fakultách doma aj v zahraničí.
BGMH kooperuje, spolupracuje a zodpovedá spolu s rodičmi a ostatnými
zainteresovanými stranami
za výchovu a vzdelávanie svojich žiakov, formuje ich
intelektuálny, citový, mravný a fyzický rozvoj, všestranne rozvíja osobnosť žiakov, pričom sa
snaží rešpektovať ich individualitu, požiadavky, potreby a schopnosti v súlade s možnosťami
školy, záujmami ostatných zainteresovaných strán a právnym systémom Slovenskej
republiky.
BGMH pripravuje svojich žiakov na samostatný, zodpovedný, zmysluplný a reálny
život, život neustálych zmien a konkurencie na trhu práce i vzdelávania. Škola profiluje
svojich žiakov ako slobodne mysliacich a konajúcich ale zodpovedných za svoje rozhodnutia
a konania, kreatívnych, flexibilných, sociálne cítiacich, humánnych, demokraticky
orientovaných, kriticky mysliacich, tolerantných a rešpektujúcich národné, kultúrne, sociálne,
etnické, národnostné, náboženské, historické a iné prirodzené odlišnosti, zvyky, tradície

