
             LOSY ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EMILII I KAROLA 

WOJTYŁÓW  W KLECZY – ZARĄBKACH 

Nasi absolwenci 

Co roku mury Szkoły Podstawowej im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy – Zarąbkach 

opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap edukacyjny rozpoczynają w 

wybranych przez siebie gimnazjach .   W roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie podjęli 

naukę w  Gimnazjum w Kleczy Dolnej i Gimnazjum nr 2 w Wadowicach.   W poprzednich 

latach nasi absolwenci wybierali też  Gimnazjum nr 1 w Wadowicach, Gimnazjum w 

Barwałdzie Dolnym, Gimnazjum nr 3 w Wadowicach i Gimnazjum na Wysokiej.    

 Absolwenci  utrzymują z nami kontakt, aktywnie uczestniczą w życiu naszej  szkoły, chętnie 

przyprowadzają też tutaj swoje dzieci. My interesujemy się ich losami, zainteresowaniami 

oraz sukcesami i zawsze  serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania szkoły. 

 

Nasz absolwent: 

-  jest aktywny i twórczy, świadomie pracuje nad własnym rozwojem,  

-  akceptuje siebie, ma świadomośd swoich mocnych i słabych stron, 

 -  jest wrażliwy na potrzebę i krzywdę innych,  

-  ma świadomośd pozytywnych wartości wynikających z życia rodzinnego,  

-  umie dostrzec piękno przyrody i szanowad jej bogactwo,  

- właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji i wolności,  

-  potrafi radzid sobie z przejawami agresji,  

-  wie, że środki uzależniające odbierają wolnośd i niszczą relacje między ludźmi, 

-  zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową oraz regionalną,  

-  umie oprzed się presji rówieśników oraz negatywnym wzorcom środowiska,  

-  umie dbad o zdrowie fizyczne i psychiczne,  

-  jest człowiekiem kulturalnym i umie czerpad radośd z życia codziennego, 

-  jednoznacznie neguje każdy przejaw przestępstwa. 

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii I Karola Wojtyłów w Kleczy – Zarąbkach stara się 

pozyskiwad informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy 

z nimi i ich rodzicami: 

- rozmawiamy  z absolwentami i ich rodzicami 



- zapraszamy  absolwentów i ich rodziców do udziału w imprezach szkolnych 

- rozmawiamy  z nauczycielami gimnazjów 

- kierujemy ankiety  

- cyklicznie zapraszamy na spotkania z uczniami klasy VI przed wyborem gimnazjum 

 

Zdobyte  informacje o absolwentach dają możliwośd: 

- podnoszenia jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły, 

- określenia , jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację 

i ścieżki kariery absolwentów, 

- stwierdzenia czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy tez 

wymaga modyfikacji, 

- przedstawienia sylwetek naszych absolwentów uczniom jako element motywacji do pracy, 

- nauczycielom – wykorzystywad zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKIETA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLECZY – ZARĄBKACH 

1. W którym roku ukooczyłeś Szkołę Podstawową w Kleczy – Zarąbkach? 

. 

2. Czy szkoła przygotowała Cię do dalszej nauki? 

Tak                                                                                                                                                 

Raczej tak                                                                                                                                

Raczej nie                                                                                                                                  

Nie 

3. Czy byłeś(aś) zadowolony(a) z warunków kształcenia w szkole (wyposażenie sal, baza 

sportowa, dostępnośd książek, koła zainteresowao itp.) 

Tak  

Raczej tak 

Raczej nie 

Nie 

4. Co obecnie robisz? 

Nadal się uczę                                                                                                                                   

Pracuję                                                                                                                                                

Inne 

5. Jeśli pracujesz to jakie jest Twoje wykształcenie? 

Podstawowe 

Zawodowe 

Średnie 

Wyższe 

6. Czy masz osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne? 

Tak 

Nie 

7. Jeśli tak , to jakie? 

. 

8. Czy oferta edukacyjna, którą proponowała szkoła spełniła Twoje oczekiwania? 

Tak 

Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKIETA DLA RODZICÓW ABSOLWENTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLECZY - 

ZARĄBKACH 

1. Czy Paostwa dziecko chętnie uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Kleczy 

Zarąbkach? 

Tak 

Raczej tak 

Raczej nie  

Nie 

2. Czy dobrze Paostwo wspominają czas spędzony przez Paostwa dziecko w szkole 

podstawowej? 

Tak  

Raczej tak 

Raczej nie 

Nie 

3. Czy Paostwa dziecko zostało dobrze przygotowane przez szkołę dom podjęcia nauki w 

gimnazjum? 

Tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Nie 

4. Jak obecnie radzi sobie Paostwa dziecko z nauką? 

Bardzo dobrze 

Dobrze 

Raczej dobrze 

Raczej źle 

Żle 

5. Jak oceniają Paostwo panujące w szkole relacje nauczyciel – uczeo? 

Bardzo dobrze 

Dobrze 

Raczej dobrze 

Raczej źle 

Żle 

6. Czy w szkole podstawowej rozwinął swoje zainteresowania? 

Tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Nie 

 

 

   

 

 



  

   

  


