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Fakty 241 Małopolska

Z kijem b
na wy sta
po biżute
Marian Satała

Dwaj młodzi mężczyźni na]
wczoraj rano w Krakc
na sklep jubilerski przy ul.
pernika. Ich łupem padły rz
znajdujące się na wystawie.

-Ogodz. 10.06 otrzymali
zgłoszenie o napadzie - in
muje Michał Kondzior z zes
prasowego małopolskiej po
- Na szczęście jeden ze śpi
ców został już schwytany,
karny drugiego.

Do sklepu przy ul. Koper
podeszło dwóch młodzień
Jeden z nich przytrzymał di
bynikt nie mógł wyjść ze śro
drugikijembejsbolowymrc
witrynę i zabrał wystawione
cjoza. Potem sprawcy rzuci
do ucieczki, a za nimi ru
właściciel sklepu z pracoi
kiem. Dopadli jednego ze
dziejaszków przy ul. Kołh
i oddali w ręce policji.

Koszyka
dostaną
Piotr Bapalski

WisłaKrakówdoczekasięn
hali dla swoich koszyka
W budżecie miasta znalezi
1,6 min zł na przygotowani
budowy. Sprawa w końcu n.
z miejsca, dzięki czemu nie s
cimy ok. 32 min zł dotacji u
nych. Zgodę muszą wyrazić j
cze tylko radni miejscy.

W końcówce 2009 roku]
zydent Krakowa Jacek Majcl
wski otwarcie mówił, że na
dowę hali nie ma ani grosza,
przekonywały go nawet potf
transparenty rozwiesz
na meczach przez kibiców „.
zydencie wybuduj nam h;
Fani Wisły oburzali się, że
liony z Unii, które czekająna
danie w Urzędzie Marszałk
skim, mogą przepaść.

Wczoraj pojawił się jec
projektuchwały.którypienii
zaoszczędzone przez mi
w 2009 roku przekazuje na
dowę hali. - Szkoda byłobj
wykorzystać dotacji. Pienić

Najlepsze świadectwo
ma nowotarska szkoła
^ Kuratorium
i MEN wystawiły
szkołom oceny
> Zespół Szkół
z Nowego Targu
jest prymusem
Edyta Tkacz

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Targu ma najlepszą
„cenzurkę" wcałym kraju. Mini-
sterstwo edukacji razem z pra-
cownikami kuratorium ogłosiło
wczoraj wyniki nowego systemu
oceniania szkół. To na razie pro-
gram pilotażowy, w którym
wzięły udział 32 placówki z ca-
łego kraju. Z Małopolski wzięły
w nim udział Szkoła Podsta-
wowa nr 26 z Krakowa i Zespół
Szkół Ekonomicznych w No-
wym Targu. Nowotarski zespół
na swoim „świadectwie", w skali
od A do E, ma piętnaście ocen,
czyli „A" oraz dwa razy
ocenę „B". Krakowska podsta-
wówka też wypadła całkiem do-
brze - dziewięć razy „A" oraz
osiem razy „B"- Najgorzy wynik
ma Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Przylepie w woj.
lubuskim. Dostała aż cztery razy
„D".

Nowotarski Zespół Szkół ma
„B" jedynie za współdziałanie
nauczycieli i za warunki loka-
lowe (brakuje tu m. in. sali gim-
nastycznej, internatu i dogod-
nego parkingu). Z pozostałych
przedmiotów ma najwyższe
noty.

W programie pilotażowym
brały udział szkoły, które same
się zgłosiły.

- Chcieliśmy zobaczyć, jak
ocenią nas inni - mówi wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 26
w Krakowie Krystyna Luks.

W krakowskiej szkole pra-
cownicy kuratorium byli od 5
do 10 listopada. W tym czasie
przyglądali się pracy szkoły, ro-
zmawiali z dyrektorem, nauczy-
cielami, przeprowadzali ankiety
wśródpedagogów, uczniowi ro-
dziców, zobaczyli, jak prowa-

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu dostał najlepsze oceny w całym kraju

dzone są lekcje. Efekty ich pracy
można znaleźć na stronie
www.npseo.pl. Są tu umiesz-

Zespół szkół
z Nowego Targu
ma na swoim
świadectwie
najlepsze oceny

czonewynikipilotażowego pro-
gramu oceniania szkół z całego
kraju.

I tak za efekty nauczania (oce-
nione na podstawie wyniku
sprawdzianu pod koniec
szkoły) krakowska podsta-
wówka dostała „A". Najwyższą
ocenę ma też m. in. za aktyw-
ność uczniów (na lekcjach oraz
na zajęciach pozalekcyjnych)
oraz wyrównywanie szans edu-
kacyjnych (czyli to, jak szkoła po-
maga biedniejszym uczniom).
Tymczasem m. in. za respekto-
wanie norm społecznych (za-

chowanie uczniów) oraz współ-
pracę między nauczycielami wy-
stawiono oceny „B".

- Zawsze znajdzie się jakiś
niesforny uczeń i zapewne dla-
tego mamy „B" za respektowanie
norm-mówi Luks.

Kontrole przeprowadzono
w 32 szkołach i placówkach
oświatowych w całym kraju (po
dwie z każdego województwa).
Pod lupą pracowników kurato-
riów znalazło się pięć przed-
szkoli, osiem szkół podstawo-
wych, siedem gimnazjów
i osiem szkół ponadgimnazjal-
nych. Wizytatorzy odwiedzili
też dwie placówki doskonalenia
nauczycieli i dwie poradnie
psychologiczno -pedagogiczne.

To dopiero początek ocenia-
nia pracy szkół. Na rok
2009/2010 zaplanowano kon-
trole w 64 szkołach.

- To na razie pilotaż. Uczymy
sięibędziemyulepszaćformułę,
aby jak najlepiej służyła szkole
i jej uczniom - mówiła wczoraj
minister edukacji Katarzyna Hali

podczas ogłoszenia wyników
programu.

Podanie do publicznej wiado-
mości wyników kontroli to
ukłon MEN w stronę rodziców.
Dotąd każdy, kto chce wybrać
szkołę dla swojego dziecka, ma
nie lada problem. Wiosną zesz-
łego roku dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej posta-
nowił, że wyniki ze sprawdzianu
w szkole podstawowej, egza-
minu gimnazjalnego i matur nie
będą dostępne w internecie.Kto
chciałby się dowiedzieć, jaki był
wynik w danej szkole, musi się
do niej zwrócić. Trudno jednak,
byrodzice, chcąc porównać wy-
niki różnych szkół, sprawdzali
wszystkie po kolei. Edukacyjna
wartośćdodana, czylinowy spo-
sób oceniania szkół, właśnie
powstaje i na razie jest gotowy
tylko dla gimnazjów. Małopol-
skie kuratorium często prowadzi
kontrole w szkołach, jednak nie
chce podawać wyników do pub-
licznej widomości.
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Związkowcy kuszą nagrodą
Anna fii
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