
Szanowni Państwo!
 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Wiarygodna 
Szkoła Podstawowa, który ma już swoją trzecią edycję. Celem programu jest wyróżnienie tych szkół 
podstawowych, które są w stanie zapewnić właściwi poziom edukacyjny, wychowawczy oraz bezpie-
czeństwo uczniów.

Państwa szkoła, uzyskując wysokie wyniki z egzaminu szóstoklasisty oraz wysoką pozycję staninową 
opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zdobyła nominację do tego wyróżnienia.

Jest to już III Edycja Programu, który powstał przy aktywnym udziale dyrektorów szkół oraz został 
zaopiniowany przez ekspertów współpracujących z MEN.

Synonimem uczestnictwa w Programie jest zdobycie przez szkołę Certy�katu, który jest dowodem 
spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Dodatkową misją Programu jest utworzenie dla rodziców drogowskazu, który wskaże im szkoły godne 
zaufania i wyróżniające się na rynku edukacyjnym.

Ogólnopolski Program Wiarygodna Szkoła

WIARYGODNA 
SZKOŁA

Jakie korzyści płyną z Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła ?

zwiększenie zainteresowania Szkołą jako placówką,
która reprezentuje odpowiedni poziom edukacyjny i wychowawczy,

wyróżnienie i wzmocnienie wizerunku szkoły w okolicy
(Program dedykowany jest tylko tym szkołom, 

które spełniają kryteria na odpowiednim poziomie),

otrzymanie wyróżnienia Wiarygodnej Szkoły w postaci Certyfikatu,

budowanie szkoły nowoczesnej, w pełni zapewniającej
ciekawą bazę i dbającą o bezpieczeństwo swoich uczniów. 
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Forma realizacji III Edycji Programu Wiarygodna Szkoła:

Otrzymanie Certy�katu Wiarygodnej Szkoły oraz materiałów związanych z uczestnictwem w Programie w wersji 
elektronicznej.

Aktualizacja i prowadzenie portfolio szkoły w Katalogu Wiarygodnych Szkół w serwisie internetowym Programu, 
gdzie zamieszczone zostaną najważniejsze informacje o szkole, liczne zdjęcia oraz �lmy z życia szkoły.

Wystosowanie listu informującego do Organu Prowadzącego jak i lokalnych mediów o przyznanym wyróżnie-
niu oraz osiągnięciach.

Możliwość korzystania z nowoczesnej platformy do nauki języków obcych online i wykorzystanie jej jako narzę-
dzia pomocniczego w przygotowaniach do egzaminu z języka obcego.

Bezpłatny projekt gra�czny ulotki/folderu/plakatu promocyjnego szkoły.

Dodatkowa promocja szkoły na portalach społecznościowych (Facebook).

Informowanie o sukcesach szkoły zarówno w Internecie, jak i w „Magazynie Wiarygodna Szkoła” w ramach akcji 
NAJLEPSZE ORŁY.

Certy�katu Wiarygodnej Szkoły w wersji dużego, eleganckiego Certy�katu do powiedzenia w reprezentacyjnym 
miejscu w szkole.  

Pieczęci z logotypem Wiarygodnej Szkoły, informującej o uczestnictwie w Programie, do sygnowania różnego 
rodzaju dokumentów wychodzących ze szkoły i wyróżnień dla uczniów.

Znaczka do wpięcia w ubranie z logo Wiarygodnej Szkoły, aby na spotkaniach poza szkołą mogli Państwo mówić 
o otrzymanym wyróżnieniu.

 Dużego kolorowego baneru do powieszenia na budynku szkoły, który już z daleka informuje, że szkoła repre-
zentuje wysoki poziom.

Wszystkie szkoły przystępujące do Programu przechodzą proces wery�kacji, podczas którego Kapituła Progra-
mu, na podstawie złożonej przez Dyrektorów szkół deklaracji, ocenia bazę i bezpieczeństwo szkoły. 

Równie ważna jest publiczna wery�kacja – w Internecie, prasie, urzędach – ponieważ najlepszym potwierdze-
niem solidności szkoły są jej uczniowie, rodzice, nauczyciele, partnerzy współpracujący oraz inne podmioty i 
organizacje.

A ponadto możliwość otrzymania:


