
  STANDARDY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W RZESZOWIE  
 
OBSZAR: SZKOŁA  A  ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE -   SZKOŁA A SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA  
 
STANDARD 4 : SZKOŁA PROWADZI DOBRĄ W ŚRODOWISKU  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - PROMUJĄCĄ   
 
 
lp.                           WSKAŹNIKI 

 
                 NARZĘDZIA  

 1 Jaki procent uczniów  interesuje się osiągnięciami szkoły? ankieta, rozmowy 
 

 2 Jaki procent rodziców interesuje się osiągnięciami szkoły? ankieta, wywiady 
 

 3 Ilu rodziców  bierze udział w organizowanych przez szkołę imprezach? ankiety, rozmowy 
 

 4 Jak często w mediach ukazują się informacje o szkole? rejestracja informacji 
 

 5 Jak często prezentowane są osiągnięcia szkoły w środowisku? konkursy, ulotki, informatory, imprezy otwarte 
 

 6 Jak często zapraszani są do szkoły przedstawiciele środowiska? listy obecności, wpisy do kroniki szkoły 
 

 7 Czy w szkole funkcjonuje zespół d/s informacji i promocji?  ????? 
 

 8 Ilu sponsorów pozyskała szkoła? podziękowania 
 

 9 Ilu rodziców skorzystało z „dni otwartych szkoły” dokumentacja szkolna 
 

10 Ilu rodziców deklaruje pomoc szkole? deklaracje 
 



 
DZIAŁANIA : 
 
1. Informowanie  uczniów, rodziców, mieszkańców osiedla o bieżących wydarzeniach szkoły -  umieszczanie informacji w gablotach,  
    na stronie internetowej, przez ulotki informacyjne, radiowęzeł szkolny. 
2. Kontynuowanie „ dni otwartych szkoły „. 
3. Systematyczna współpraca z mediami ( radio, telewizja, prasa). 
4. Kontynuowanie  organizowania „zielonej szkoły”. 
5. Kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę - Osiedlowy Dom Kultury, biblioteka, teatr, kina, filharmonia , 
    BWA, muzeum itp. 
6. Kontynuowanie współpracy z Parafią Opatrzności Bożej ,Caritasem, Stowarzyszeniem Salezjańskim „Salos Don Bosco”. 
7. Opracowanie i wydanie nowego folderu o szkole. 
8. Organizowanie imprez szkolno - środowiskowych ( rodzinne festyny, pikniki itp.) 
9. Organizowanie imprez o zasięgu regionalnym - przegląd zespołów artystyczno - tanecznych . 
10. Organizowanie imprez charytatywnych . 
11. Prezentowanie prac plastycznych  uczniów - galeria uczniowska - organizowanie aukcji. 
12. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego  dla dzieci z osiedla. 
13. Zapraszanie władz samorządowych na  uroczystości szkolne. 
 
 
KRYTERIA SUKCESU: 
 

- wzrost zadowolenia rodziców ze szkoły 
- uczniowie chętnie uczęszczają do szkoły 

 - uznanie szkoły w środowisku 
 - satysfakcja z pracy w szkole 
 - wzrost zainteresowania rodziców szkołą - więcej dzieci zapisanych do szkoły 
 - uznanie pracy szkoły przez władze samorządowe 
  


