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Jak na tle województwa opolskiego
wypad³ powiat strzelecki? O jeden
punkt procentowy lepiej � bior¹c
pod uwagê zdaj¹cych we wszystkich
szko³ach na naszym terenie, ³¹cznie
z niepublicznymi.

Przy uwzglêdnieniu wyników
maturzystów tylko ze szkó³, dla któ-
rych Powiat Strzelecki jest organem
prowadz¹cym � wyniki s¹ jeszcze
lepsze: 81,5% uczniów zda³o egza-
min maturalny.

Publikowane poni¿ej zestawienie
obrazuje szczegó³owe dane. A jak
wyniki swoich szkó³ oceniaj¹ dyrek-
torzy?

Wanda Trela, wicedyrektor
strzeleckiego Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych, w którym � trady-
cyjnie ju¿ � najwiêcej uczniów po-
my�lnie przechodzi przez maturalne
sito, jest do�æ pow�ci¹gliwa w oce-
nach:
- Mog³o byæ lepiej � stwierdza
krótko. � Wynik jest do�æ wysoki,
ale marzeniem wszystkich nauczy-
cieli i wszystkich dyrektorów jest
stuprocentowa zdawalno�æ. Martwi
mnie, ¿e nie uda³o siê zdaæ matury
osobom, które naprawdê du¿o pra-
cowa³y w ci¹gu wszystkich lat na-
uki.

Ryszard Pagacz, dyrektor Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Mieszka I w Zawadzkiem cieszy siê
wynikami: - S¹ o wiele lepsze, ni¿ siê
spodziewali�my. Obawiali�my siê
zw³aszcza o jedn¹ klasê, jak siê oka-
za³o � nies³usznie.  Ze wszystkich
przedmiotów nasi uczniowie uzyska-
li �rednie wy¿sze ni¿ w wojewódz-
twie i w kraju. Tak¿e z bliskiej moje-
mu sercu matematyki: na poziomie
podstawowym uzyskany wynik
73,5% plasuje nasz¹ szko³ê znacznie
powy¿ej województwa opolskiego,
gdzie �redni wynik to 56,3%.W do-
datku, gdyby nadal obowi¹zywa³o
zarz¹dzenie Giertycha � mieliby�my
100-procentow¹ zdawalno�æ. Trzy
osoby, które obla³y po jednym przed-
miocie (z jêzyka polskiego, niemiec-
kiego i biologii) ju¿ zadeklarowa³y, ¿e
w sierpniu przyst¹pi¹ do poprawek.

Matury 2008

Halina Kajstura, dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich równie¿ ma
powody do zadowolenia:
- Wyniki szko³y, zw³aszcza w pio-
nie technikum, s¹ zadowalaj¹ce. Na
podkre�lenie zas³uguje fakt, i¿ zda-
walno�æ w Zespole Szkó³ Zawodo-
wych nr 1 w Strzelcach Op. w tech-
nikum jest o prawie 10 % wy¿sza
ni¿ w województwie i a¿ o 13 %
wy¿sza ni¿ w kraju. Absolwenci tech-
nikum stanowi¹ 77 % wszystkich ab-
solwentów, a w ci¹gu 2 lat liczba
uczniów liceum profilowanego zde-
cydowanie bêdzie siê zmniejszaæ do
0. Najwiêcej trudno�ci (tak jak w ca-
³ym kraju) w tym roku sprawi³
uczniom egzamin pisemny z jêzyka
polskiego oraz wiedzy o spo³eczeñ-
stwie. Najwy¿sze wyniki zdaj¹cy
uzyskali z jêzyków obcych.

Natomiast na pytanie o ocenê
przygotowania zadañ egzaminacyj-
nych odpowiada tak:

W tym roku sformu³owanie za-

dañ wzbudzi³o wyj¹tkowo du¿o dys-
kusji oraz w¹tpliwo�ci, pojawi³y rów-
nie¿ siê b³êdy, które dodatkowo stre-
sowa³y zdaj¹cych. Ze wzglêdu na
wagê uzyskanego wyniku egzaminu
maturalnego takie sytuacje nie powin-
ny mieæ miejsca.

Piotr Lepiorz, dyrektor Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych w Zawadz-
kiem zauwa¿a, ¿e choæ �rednia ca³e-
go ZSZ wypada lepiej, ni¿ w woje-
wództwie opolskim, to odczuwa nie-
dosyt. I nie tylko wyniki matury maj¹
na to wp³yw - zró¿nicowane w ró¿-
nych typach szkó³ Zespo³u. Tak¿e
fakt, ¿e nie wszyscy uczniowie ostat-
niej klasy technikum przyst¹pili do
matury i nie wszyscy przyk³adali siê
na tyle do nauki, by tê ostatni¹ klasê
skoñczyæ. I dodaje:
- Zapewne mia³bym podobne od-
czucia niedosytu nawet w przypad-
ku, gdyby obla³ tylko jeden uczeñ. Ale
obla³o ich wiêcej, a ci, którzy wybrali
biologiê, ponie�li klêskê.

U nas zdaje najwiêcej
dok. ze str. 1

Egzamin maturalny w LO w Zawadzkiem - maj 2008

Krew najcenniejszym darem

Krew jest ci¹gle potrzebna.
Je�li jeste� zdrowy � przy³¹cz siê do grona tych, którzy honorowo
oddaj¹ krew. Najbli¿sze terminy wyjazdowych akcji poboru krwi

w powiecie:
18 lipca - Strzelce Opolskie

1 sierpnia - Zawadzkie

W dniach od 24.06.2008r. do 26.06.2008r w Zespole Szkól Zawodowych
nr 1 odby³ siê egzamin praktyczny  potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe  w
zawodzie �lusarz

W naszym o�rodku egzaminacyjnym zdawa³o 30 uczniów: 13 z naszej
szko³y , 2 z WZDZ � Opole oraz 15 uczniów z ZSZ z Krapkowic.

Egzamin zawodowy

PROGRAM

12 LIPCA � sobota  - PARK MIEJSKI

18.00 � koncert  zespo³u  BIS  z Kêdzierzyna-Ko�la
19.00 � zabawa taneczna z zespo³em  BIS

13 LIPCA � niedziela � PARK MIEJSKI

 15.00 � 17.30
- wystêp formacji tanecznej ma¿oretki �ISKRY i ISKIERKI

z Baborowa
- koncert zespo³u �piewaczego  FROHSINN  z Ujazdu
- wystêp zespo³u tañca irlandzkiego GALWAY z Bêdzina
- program taneczny w wykonaniu zespo³ów dzia³aj¹cych w O�rod-
ku Kultury: CUXY,  HEXY
- grupa szko³y tañca  ORIAN SHOW � KONIE  z Kêdzierzyna-
Ko�la

17.30 - czê�æ oficjalna
- polonez w wykonaniu m³odzie¿y z udzia³em mieszkañców

i go�ci
 - wyst¹pienie Burmistrza Ujazdu i zaproszonych Go�ci

18.00 � KABARET  RAK � Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek,
Grzegorz Poloczek
20.00 - zabawa taneczna z zespo³em  CONTEX z Jaryszowa
22.00 - teatr ognia ART CIRCUS z Krakowa
22.30 - dalszy ci¹g zabawy tanecznej

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJ¥ NAMIOT BIESIADNY,
WESO£E MIASTECZKO, STOISKA GASTRONOMICZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Burmistrz Ujazdu, Rada Miejska,
M-G O�rodek Dzia³alno�ci Kulturalnej

DNI UJAZDU 2008


