
Krakowskie szkoły 
WPROWADZENIE 



Filozofia serwisu 
wspólny szablon informacji o szkołach, ich ofercie, mocnych stronach, 

projektach, efektach pracy, warunkach, bazie… 

perspektywa kilku ostatnich lat przy prezentacji szkoły i jej wyników 

odniesienie wyników szkoły do grupy szkół w mieście, dzielnicy, szkół tej samej 
wielkości, tego samego rodzaju 

prezentowanie i szerzenie przykładów dobrych praktyk 

propozycja zestawienia w jednym miejscu informacji przydatnych przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły marzeń 

wspieranie działań sprzyjających pozyskaniu kandydatów do szkoły 

… stały rozwój serwisu we współpracy ze szkołami 

 

  



naszeszkoly.krakow.pl – dobry adres 
 serwis adresowany jest do mieszkańców Krakowa 

 zamówienie – Urząd Miasta Krakowa (Wydział Edukacji), wykonanie – firma Librus 

etapy prac 
 w etapie I – zakończonym – wykonano serwis i napełniono go danymi z OKE, KO i SIO dla ponad 350 szkół, które mają wyniki 

egzaminów lub ewaluacji zewnętrznej; z założenia serwis nie prezentuje szkół dla dorosłych, trwają prace nad formułą prezentacji 
szkół specjalnych 

 rozpoczyna się etap II – napełnianie serwisu danymi pochodzącymi bezpośrednio ze szkół, w tym etapie TYLKO dyrektorzy mają 
dostęp do serwisu, w tym etapie dyrektorzy mają wsparcie (szkolenia) mogą też zgłaszać uwagi i propozycje korekt (wykorzystując 
specjalny formularz kontaktowy)  

 etap III to prace rozwojowe serwisu inicjowane przez firmę Librus lub Wydział Edukacji 

 zasoby serwisu 
 prezentacje szkół w pięciu modułach: wizytówka, mocne strony, efekty, warunki, informacje 

 artykuły promujące dobre praktyki edukacyjne, w tym wyniki ankiet i sondaży obejmujących krakowskie szkoły; krótkie aktualne 
informacje (Twitter) adresowane do mieszkańców Krakowa zainteresowanych szkolną edukacją 

 informacje publikowane przez szkoły, w tym galerie zdjęć i filmy 

 

 

  



Wizytówka szkoły 
wizja i misja szkoły 

 nazwanie marzeń, wskazanie drogi do nich – kod genetyczny szkoły, strategiczne zarządzanie rozwojem społeczności szkolnej 

 szkoła opowiada o sobie 
 link do strony www szkoły, serwisów społecznościowych, galeria zdjęć, kanał filmów YouTube, autoprezentacja 

 ogłoszenia dyrektora i Rady Rodziców 

wspieranie rozwoju talentów uczniów – specjalizacja szkoły 
 przykłady dziedzin, w których uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach 

potencjał uczniów kończących szkołę 
 procent absolwentów, którzy na egzaminie końcowym uzyskali wysoki wynik 

 szkolne statystyki 
 liczba uczniów w szkole, średnio w klasie, liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela, procent nauczycieli dyplomowanych, 

frekwencja uczniów. 

  



Mocne strony szkoły 
aktywa szkoły – uczniowie, nauczyciele, szkoła 

 liczba finalistów i laureatów konkursów, olimpiad, zawodów i turniejów we wskazanej dziedzinie 

 liczba nauczycieli wskazanych przedmiotów z wysokimi kwalifikacjami, z dodatkowymi kwalifikacjami 

 lista projektów ogólnopolskich bądź wojewódzkich, w które szkoła się zaangażowała 

 zaangażowanie – własne projekty, badania 
 autorskie projekty szkoły, w tym projekty rodziców (best practice) 

 wyniki krótkich szkolnych ankiet (jedno pytanie, trzy odpowiedzi do wyboru) 

 Specjalizacja – nie tylko lekcje 
 oferta zajęć dodatkowych dla wskazanych dziedzin 

Multimedia – nie tylko słowa 
 autoprezentacja szkoły (filmik YouTube) 

 galeria zdjęć 

  



Efekty pracy szkoły 
 rola egzaminów 

 walidacja kwalifikacji uczniów określonych w podstawie programowej (krajowy system kwalifikacji)  

 wynik egzaminu jako prognoza poziomu spełniania przez uczniów wymagań programowych; wynik w kraju jako norma 
odniesienia dla wyniku szkoły, miasta, dzielnicy, grupy szkół tej samej wielkości, tego samego rodzaju 

 wynik egzaminu jako prognoza potencjału ucznia u progu dalszego etapu kształcenia; norma krajowa dla określania wielkości 
populacji uczniów szkoły z potencjałem niskim, średnim, wysokim 

 zestawienie informacji o potencjale tego samego ucznia u progu kolejnych etapów kształcenia; rozwój potencjału uczniów, 
edukacyjna wartość dodana (EWD) dla szkoły 

 potencjał uczniów – perspektywa dydaktyczna,  praca z uczniami, których wyniki egzaminacyjne prognozują powodzenie lub 
niepowodzenie w dalszej nauce 

 charakterystyka edukacji w szkole przez pryzmat edukacji humanistycznej (język polski) i matematyczno-przyrodniczej 
(matematyka). 

 rola ewaluacja 
 państwo określiło jawne wymagania (standardy) wobec szkół i placówek (obecnie 12, wcześniej 17) – norma krajowa wraz 

z procedurą badania poziomu ich spełniania 

 audyt ewaluacji – jakość pracy szkoły, wsparcie dla refleksji i pozytywnych zmian; raporty źródłem informacji o dobrych praktykach 

  



Warunki 
uczniowie - liczebność 

 podstawowe statystyki z Systemu Informacji Oświatowej – liczba uczniów w szkole, średnia liczba uczniów w oddziale, procent 
dziewcząt 

nauczyciele 
 podstawowe statystyki z Systemu Informacji Oświatowej dotyczące stopni awansu zawodowego nauczycieli pracujących w szkole 

 frekwencja uczniów 
 liczenie frekwencji miesięcznej może być okazją do ukazania uczniom wielkości szkolnej oferty: sumy liczby godzin lekcyjnych 

przeprowadzonych przez nauczycieli w ciągu miesiąca. 

 monitorowanie frekwencji miesięcznej jest bardzo istotne m.in. dla diagnozowania możliwych problemów z pełną realizacją zadań 
szkoły. Ważne jest monitorowanie miesięcznej frekwencji dla kolejnych poziomów klas (od pierwszej do ostatniej). 

 

 

 

  



Informacje 
baza szkoły 

 podstawowe informacje o bazie szkoły (np. pracownie przedmiotowe, świetlica, stołówka) i wyposażeniu (np. komputery, WiFi) 

organizacja pracy 
 podstawowe informacje o godzinach otwarcia świetlicy, dyżurach (np. dyrektora, pedagoga, doradcy zawodowego) 

ogłoszenia – dyrektora i Rady Rodziców 
 krótkie informacje (zapowiedzi lub relacje) dotyczące ważnych wydarzeń w szkole, linki do artykułów na stronie www szkoły 

 Informacje o inicjatywach i projektach rodziców adresowanych do społeczności szkolnej (np. wycieczki, staże, spotkania z 
pracodawcami, wizyty w zakładach pracy, prezentacja swojego zawodu) 

 informacje o pracy rodziców na rzecz szkoły (pozyskiwanie partnerów, pozyskiwanie wyposażenia, wolontariat itp) 

 informacja o "szkole dla rodziców" - spotkania z zaproszonymi ekspertami, grupy wsparcia 

dokumenty – misja i wizja 
 krótkie informacje o szkolnych regulacjach,  

 linki do ważnych szkolnych dokumentów, w tym do opisu wymagań przedmiotowych 

 

 

 

  


