
Do sko na łe wy ni ki na szych uczniów
uzy ska ne w te go rocz nym Spraw -
dzia nie są wy pad ko wą kil ku nie -

zmier nie waż nych czyn ni ków. Dbałości o to,
aby uczeń nie tyl ko do sko na le opa no wał
pod sta wę pro gra mo wą, ale też otrzy mał wy -
cho wa nie i mógł się roz wi jać, uczest ni cząc
w za ję ciach po za lek cyj nych.
W na szej szko le roz sze rza my siat kę obo -
wiąz ko wych za jęć edu ka cyj nych ze szcze -
gól nym zwró ce niem uwa gi na przed mio ty
eg za mi na cyj ne.  Kładziemy nacisk na na ukę
ję zy ków ob cych – stąd tak wy so ki śred ni wy -
nik na szej szko ły w czę ści ję zy ko -
wej – aż 97%. Dzie ci w szko le pi jar skiej uczą
się w mniej licz nych kla sach, a to z ko lei
umoż li wia nam pod mio to we i in dy wi du al ne
po dej ście do każ de go ucznia.
Dru gim czyn ni kiem wpły wa ją cym na wy so -
kie wy ni ki na ucza nia jest bo ga ta ofer ta za jęć
po za lek cyj nych. Na tych za ję ciach dzie ci po -

przez za ba wę i na ukę nie tyl ko utrwa la ją wie -
dzę, ale tak że roz wi ja ją swo je za in te re so wa -
nia. Proponujemy sze reg za jęć, np. sza chy,
kół ko gi ta ro we, gry i za ba wy w ję zy ku an giel -
skim, za ję cia ka li gra ficz ne, kół ko po dróż ni -
cze, warsz ta ty szta lu go we, za ję cia te atral ne,
kół ko mo de lar skie itp. 
Ko lej nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na po -
ziom na ucza nia jest pro gram wy cho waw czy
szko ły, a co za tym idzie, wie lo wie ko wa tra dy -
cja wy cho wa nia pi jar skie go. War to ści chrze -
ści jań skie, któ re pro po nu je my, wpły wa ją nie
tyl ko na roz wój ży cia re li gij ne go, ale tak że
na sa mo dy scy pli nę ucznia i rze tel ne wy peł -
nia nie obo wiąz ków. Co trze ba za zna czyć,
na sza ka dra to nie tyl ko wy śmie ni ci me to dy -
cy i pe da go dzy, ale bar dzo do brzy chrze ści -
ja nie, po ma ga ją cy nam pi ja rom w chrze ści -
jań skim wy cho wa niu. Ogrom ną ro lę peł nią
tu tak że ro dzi ce uczniów, któ rzy wspie ra ją
swo je dzie ci w zdo by wa niu wie dzy. n
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wyniki Zespołu Szkół Pijarskich w Katowicach 

wyniki  Ogólnopolskie

wyniki  Ogólnopolskie (szkołī niepubliczne)

*Szczegółowe wyniki znajdują się na stronach 
www.oke.jaworzno.pl lub www.cke.edu.pl

WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE 6 
CZĘŚĆ PIERWSZA
JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA 

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAKONU
PIJARÓW W KATOWICACH W SĄ O OK. 20 PROC. WYŻSZE OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ.
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