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Dobry Tygodnik Sądecki, "Splot" jako kreatywna szkoła: czyli splatanie wiedzy, umiejętności i
doświadczeń, MR (8 czerwca 2017 r.)
Dobry Tygodnik Sądecki, W Nowym S?czu powstanie szlak nowos?deckich ?aweczek
pami?ci , Agnieszka Ma?ecka (11 kwietnia 2017 r.)
Dobry Tygodnik Sądecki, W Splocie spojrzeli w lustro Szekspira
marca 2017 r.)

, Agnieszka Ma?ecka (14

Dobry Tygodnik Sądecki, Nowy Sącz - Splot: cały świat w zasięgu ręki, Katarzyna Węgrzyn
(10 marca 2017 r.)
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Inauguracja Ogólnopolskiego Zlotu Szkó? im. Jana
Karskiego w Nowym S?cz u, (20 pa?dziernika 2016 r.)
Sądeczanin, Pierwsze indeksy w Splocie. Sukces Agnieszki Górk

i, (S) (20 kwietnia 2016)

Dziennik Polski, Ranking gimnazjów w Nowym S?czu. Chcesz zapewni? dziecku dobr?
edukacj?? Zap?a?! , Anna Kolet-Iciek (14 kwietnia 2015 r.)
Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" to najlepsza szkoła w Nowym Sączu. (...) EWD to
zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły. Pokazuje on, czy
szkoła rozwija potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia czy wręcz przeciwnie. EWD obliczane
jest na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W przypadku gimnazjów brany jest pod
uwagę sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny.
Dziennik Polski, Nowy S?cz. Szukasz dobrego liceum? Wiemy, w których szko?ach najlepiej
ucz? , Anna Kolet-Iciek, (28 marca 2015 r.)
(...) ranking powstał w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. EWD to zdaniem ekspertów
jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły. Pokazuje on, czy dana szkoła rozwija
potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia czy wręcz przeciwnie. EWD obliczane jest na
podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W przypadku liceów brany jest pod uwagę
egzamin gimnazjalny i matura.
Gazeta Krakowska, Nauka w Stanach cenną szkołą życia. Taką szansę daje "Splot", Joanna
Masłowska (25 marca 2015 r.)
Gazeta Krakowska, Nowy S?cz. Ksi??kowy flash mob w galerii handlowej
, Stanis?aw
?mierciak (27 stycznia 2015 r.)
Gimnazjaliści z sądeckiego "Splotu" zamienili we wtorek centrum handlowe Europa II w
czytelnię. Wśród kupujących czytali na głos o historii.
Gazeta Krakowska, Test Gimnazjalny 2013 na S?decczy?nie: w prywatnych gimnazjach lepiej
zdawali egzaminy , Anna Kozia?-Ogorza?ek (25 czerwca 2013 r.)
Dobry Tygodnik Sądecki, A co wyróżnia naszą szkołę wśród innych - oto wypowiedzi uczniów
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(14 marca 2013 r.)
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