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Najlepsze  liceum w Strzelcach
nie jednak nie mo¿emy narzekaæ, a

nie da siê unikn¹æ, a rankingi i tak

mimo to  zawsze trzeba d¹¿yæ do

powstan¹. Jeszcze jedn¹ uwagê z

wy¿szego. Warto przy tym zauwa-

tego samego programu warto przy-

¿yæ, ¿e w 100 procentach egzaminy

toczyæ: wyników matur nie powin-

zdali uczniowie, którzy wybrali: jê-

no siê porównywaæ do osi¹gniêtych

zyk niemiecki, chemiê, geografiê, hi-

w tej samej szkole przed rokiem, ale

storiê, matematykê i WOS.

no byæ zadowolnym przy takich wy-

Krwi ci¹gle za ma³o
Okres wakacji, bli¿szych i dal-

nikach egzaminu.

szych wyjazdów, to czas, kiedy za-

dodaje - na jeden aspekt sprawy: po

ko tych rzadkich grup, ale wszyst-

- Chcia³abym jednak zwróciæ uwagê -

czyna brakowaæ krwi. I to nie tyl-

raz pierwszy uczniowie technikum

kich, bez wyj¹tku.

zdawali now¹ maturê, a opócz przy-

nie wiadomo, co siê zdarzy jutro czy

uczy dana szko³a.

80%!

dni. To zupe³na nowoæ, a przy tym

wypadku  mówi dr Bogus³aw Ra-

ki i zapewne pojawi¹ siê w najbli¿-

osi¹gn¹³ £ukasz Moos, najlepszy w

-

Niemniej, skoro mamy ju¿ wyni-

Najlepsze wyniki na egzaminie

ogóle uczeñ w szkole. Nie tylko mia³

szych dniach wszelkiego rodzaju po-

wysok¹ redni¹ przez wszystkie lata

równania, to równie¿ przeczytajcie

nauki, ale i bardzo wysok¹ iloæ punk-

Pañstwo wypowiedzi dyrektorów

tów uzyska³ na maturze. Pomimo ¿e

szkó³ na temat ostatnich wyników

wybra³ trzy dodatkowe (!) przedmio-

egzaminów.

ty. Oto jego maturalne wyniki: jêzyk

Matura nie

polski  68%, j. angielski  na pozio-

mie podstawowym 100%, na rozsze-

dla wszystkich

wanego w czerwcu, a trawaj¹cego dwa

pojutrze, czy nie dojdzie do jakiego

równie¿ egzamin oceniany zewnêtrz-

pacz, wicedyrektor opolskiej Stacji

nie, w trakcie którego zdaje siê

Krwiodawstwa.  Niezale¿nie jednak

ca³ego cyklu naucznia w technikum.

jaka tragedia, krew niezbêdna jest na-

pewno trudniejsza ni¿ dla uczniów

zachêcaj¹c mieszkañców Strzelec

byæ przyczyn¹ ni¿szej redniej, o ok.

zji przyjazdu tu na akcjê specjalnego

kum ni¿ w województwie. Wyniki

-

zaczynamy je analizowaæ, ale muszê

mogê powiedzieæ, ¿e nasze wyjazdo-

wszystkie przedmioty zawodowe, z

Takie obci¹¿enie i ca³a sytuacja - na

zdaj¹cych w liceach - mog³y równie¿

Opolskich do oddania krwi przy oka-

rzonym  81%; matematyka podsta-

dotar³y do szkó³ wczoraj i dopiero

³u Szkó³ Zawodowych w Zawadz-

dodatkowo: biologia podstawowa 

zauwa¿yæ, ¿e gdy bierze siê pod

lepszy rezultat, zw³aszcza z jêzyka

podstawowa  92%, rozszerzona 

przedmiotów, wszystko wygl¹da le-

wowa  100 %, rozszerzona  92%; a

Marian Pudo, dyrektor Zespo-

84%, rozszerzona  68 %; chemia 

kiem mówi krótko: - Liczylimy na

90 % i wreszcie fizyka  na poziomie

polskiego i biologii. Trzeba przy-

podstawowym  92%, a na rozsze-

znaæ, ¿e ojczysty jêzyk wypad³ na-

rzonym  74 %.

prawdê s³abo i nauczaniu tego przed-

Koñcz¹c swoj¹ wypowied dy-

miotu trzeba bêdzie siê przyjrzeæ w

przysz³ym roku szkolnym, tym bar-

rektor Pagacz prosi o dodanie i zaak-

przedmiotu poszed³ niedobrze. Za to

stujê przeciwko publicznemu poda-

centowanie jednego zdania: - Prote-

dziej, ¿e i rok temu egzamin z tego
wszyscy zdali jêzyk niemiecki, a tyl-

angielskiego. Prawie równie dobrze

nistra Edukacji, do dyrektora CKE i

lowanego, okaza³oby siê, ¿e najlep-

OKE oraz do opolskiego kuratorium.

sze wyniki osi¹gnê³a klasa ekono-

miczno-administracyjna, na drugim

To bardzo obietywny

miejscu  uczniowie z klasy zarz¹-

dzanie informacj¹, a na trzecim  klaMatura jednak nie jest egzami-

Jan

Wróblewski,

szczególnych przedmiotów potwier-

ju: najs³abiej wypad³y biologia i jê-

zyk polski, natomiast jêzyk niemiec-

ki i WOS zdawali prawie wszyscy w

technikum - 98% uczniów, co plasuje

nas powy¿ej redniej wojewódzkiej.

Równie¿ wyniki matur w liceum pro-

filowanym s¹ lepsze - o ok. 8 pkt.

dyrektor

Na pytanie, co - ze wzglêdu na

takie rezultaty matury - zmieni siê w

nem dla wszystkich  podsumowuje

strzeleckiego liceum, które w tym

szkole od wrzenia, trudno w tej

podchodziæ równie¿ bardzo s³abi

-

dziemy je brali pod uwagê, przygo-

rankingu przoduje, mówi:

dyrektor Pudo  a próbowali do niej

Jestemy wszyscy bardzo zado-

woleni, choæ szkoda tej czwórki

uczniowie. Dopowiada jednak od

uczniów, którzy oblali. Wszyscy

razu, ¿e wród tych 22 osób, które

przyk³adaj¹ wagê do rezultatów eg-

nie zda³y w jego szkole s¹ dwie, któ-

zaminów zewnêtrznych, a przecie¿

re mimo zg³oszenia w ogóle nie po-

trzeba wzi¹æ tak¿e pod uwagê egza-

desz³y do najwczeniejszego egzami-

min wewnêtrzny, czyli prezentacjê z

nu  prezentacji z jêzyka polskiego.

 Wyjecha³y za chlebem, podobnie

jêzyka polskiego. Tej dwójce, która

³y, którzy nawet nie odebrali jeszcze

niewiele, bo zaledwie 1% zabrak³o do

obla³a egzamin zewnêtrzny, zreszt¹

jak innych 100 uczniów naszej szko-

wymaganego progu  30 procent.

wiadectwa ukoñczenia klasy. Doku-

Pog³êbione analizy bêdziemy jeszcze

menty odbior¹, jak wróc¹ po skoñ-

przeprowadzaæ, ale dzi mogê powie-

czonej pracy za granic¹.

dzieæ, ¿e bardzo dobrze uczniowie

zdawali jêzyki, z wyj¹tkiem jêzyka

Protestujê!

polskiego.

-

Ryszard Pagacz, dyrektor Liceum

Ogólnokszta³c¹cego

czy jest zwolennikiem nowej czy te¿

im.

raczej starej matury odpowiada zde-

Mieszka I w Zawadzkiem ocenia

cydowanie: nowej, bo jest porówny-

wyniki tak:
-

Dyrektor Wróblewski zapytany

walna, obiektywnie oceniana przez

Chcielibymy lepsze, ale utrzy-

mujemy poziom. W ubieg³ym roku
ty procentowe, ale te¿ biologia by³a

³atwiejsza. £atwoæ egzaminu z tego
wybierania go w tym roku. Efekt 

przy wiêkszym stopniu trudnoci,

Strzelcach Op. przyznaje, ¿e trud-

wiêcej maturalnych potkniêæ. Ogól-

Zda³o

egzamin

egzaminu

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

57

Nie

zda³o

22

Zalesianie powiatu to tytu³ albu-

mu, który po oko³o 35 latach ponow-

nie trafi³, choæ doæ okrê¿nymi dro-

Zespó³ Szkó³

Liceum

Zawodowych

Profilowane

90

123

55

nik wydzia³u rolnictwa i ochrony ro-

jednak jakiegokolwiek komentarza,

opowiada Jolanta Kusiñska, naczeldowiska.

-

Zanim do mnie trafi³, przeszed³

Technikum

88

38 do 43 %. W ostatecznym jednak

³añcuszek rozpocz¹³ siê w Minister-

mocji starostwa: tel. 077 4401791 lub

pe³en bia³o-czarnych zdjêæ, doku-

ki.pl.

ró¿nych miejscowociach naszego

mo¿emy j¹ uzupe³niæ jakimis infor-

my - znajomego - znajomemu, a ca³y

stwie Rolnictwa. To tam trafi³ album
mentuj¹cych akcjê sadzenia drzew w
powiatu. mamy tu dzieci ze szko³y

w Zimnej Wódce, w Jemielnicy, s¹ i

efekcie takie wyniki oznaczaj¹, ¿e

1962 r. wyró¿nieni nagrod¹ /aparat fotograficzny w raz z powiêkszalnikiem

Program Rzeczpospolit@

minimum, czyli 30%, egzamin na po-

ziomnie podstawowym. Rok temu

- szans¹ dla wiejskich gmin

sytuacj¹, kiedy wynik ezgaminu roz-

mie podstawowym, ale wówczas

próg minimum zosta³ przekrocozny

Do 31 lipca 2006 r. mo¿na sk³a-

daæ wnioski w ramach programu

i nie wp³ynê³o to na oblanie egzami-

Rzeczpopolit@, i  co istotne  mo¿-

nienia z drastyczn¹ zupe³nie sytuacj¹.

nia w³asnych rodków na ten cel.

nu. Teraz natomiast mamy do czy-

na otrzymaæ dotacjê bez posiadaTo naprawdê rzadkoæ, dlatego warwymi informacjami; my natomiast

przekazujemy te najbardziej ogólne.

Program Rzeczpospolita Interne-

Zda³o w %

Uwagi

towa to ogólnopolski program gran-

towy dla spo³ecznoci lokalnych z
gmin wiejskich, którego celem jest budowanie spo³eczeñstwa informacyj-

61,40%

nego poprzez nowoczesn¹ edukacjê

Ale  uwaga! - z udzia³u w pro-

88,10%

96,11%

35

61,11%

137

To nasza wspólna historia, a jeli

macjami - zróbmy to.

mieæ najpierw zdany przynajmniej na

gramie wykluczone zosta³y obsza-

2 uczniów egz.

ry wiejskie gmin miejsko-wiej-

zewnetrznego,

skich.

2 uczniów egz.
wewnetrznego

Program zak³ada finansowanie

projektów w trzech grupach tematycznych:
-

edukacja i rozwój

57,14%

-

integracja i tolerancja

nasz region

Ile mo¿na dostaæ?

375

4401790 (e-mail: pp@powiatstrzelec-

Przoduj¹ca m³odzie¿ w zadrzewianiu  szko³a podstawowa w Jemielnicy  w

Organizatorzy konkursu planuj¹

512

skontaktowanie siê z wydzia³em pro-

matury nie zda³y, bo aby mieæ zali-

czony pzoiom rozszerzony trzeba

Opolskich
Razem

rzy rozpoznaj¹ na zdjêciach siebie lub

swoich bliskich i kolegów, prosimy o

wym uzyska³y zaledwie 19 %, nato-

4

66

wstêpu czy opisu. Dlatego tych, któ-

przez kilka par r¹k, w stylu znajo-

-

154

ogólnikowymi podpisami, brakuje

miast na poziomie rozszerzonym od

Nr 1
w Strzelcach

którzy zapewne równie¿ uczestni-

czyli w tej akcji.

Wszystkie zdjêcia s¹ opatrzone doæ

za³o siê, ¿e na poziomie podstawo-

Nie zda³o:

127

nauczyciele, i grupy doros³ych ludzi,

zdawaæ równie¿ ten sam przedmiot

Ogólnokszta³c¹cych
Strzelcach Opolskich

bulansu  Pl. ¯eromskiego, w godzi-

nach od 9.00 do 12.00.

na poziomie podstawowym. I oka-

Zespó³ Szkó³

w

skich to 21 lipca, miejsce postoju am-

gami, do strzeleckiego starostwa -

skiej wsi.
10

Najbli¿szy termin akcji wyjazdo-

wej poboru krwi w Strzelcach Opol-

Dopiszmy historiê...

oraz aktywizacja mieszkañców pol-

74

ka¿demu z nas. My te¿ mo¿emy kie-

szerzonym, co oznacza, ¿e musia³y

w Zawadzkiem

84

losowych. One mog¹ siê przydarzyæ
dy potrzebowaæ takiej pomocy.

zyk polski zdawa³y na poziomie roz-

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem

krwi!). Czekaj¹ na ni¹ ludzie chorzy,
ofiary wypadków i innych nieszczêæ

minie wszystko jest w porz¹dku.

egzaminu

35

do okazania w miejscu oddania

Otó¿ mamy taki przypadek: trzy

w roku szkolnym 2005/2006
Przyst¹pi³o do

wieku 65 lat i legitymuj¹ siê dowodem
osobistym lub paszportem (konieczny

dok. ze str 1

to zapoznaæ siê z bardziej szczegó³o-

szko³y

czyli 18. rok ¿ycia, a nie przekroczyli

uczennice z liceum profilowanego jê-

Wyniki egzaminu maturalnego w szko³ach Powiatu Strzeleckiego

Nazwa

szemy m.in. (...) zwracamy siê z

do wszystkich, którzy s¹ zdrowi, ukoñ-

zatsanowiæ siê, czy w samym egza-

szerzonego by³ lepszy ni¿ na pozio-

Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w

scy chcielibymy, by zg³asza³o siê

wiêcej dawców: ich rednia iloæ to

odczytany nasz apel, w którym pi-

prob¹ o honorowe oddawanie krwi

dz¹cym roku. Ale trzeba by jednak

prac.

Halina Kajstura, wicedyrektor

gorsze wyniki, a cilej mówi¹c  naj-

we akcje sprawdzaj¹ siê, ale... wszy-

w kocio³ach diecezji opolskiej w ra-

towuj¹c siê do nauczania w nadcho-

równie¿ spotkalimy siê z podobn¹

Wyniki czasem s¹ dziwne

przedmiotu spowodowa³a pêd do

chwili odpowiedzieæ. Na pewno bê-

egzaminatorów nieznaj¹cych ucznia,
a kieruj¹cych siê jedynie zawartoci¹

nasza rednia by³a wy¿sza o 2 punk-

Ka¿da pozyskana jednostka krwi

jest cenna i z ca³ym przekonaniem

szym liceum profilowanym jest wy-

¿szy ni¿ w ca³ym województwie.

Natomiast i u nas iloæ punktów osi¹-

proc. - ni¿ w województwie.

egzamin

sa o profilu us³ugowym.
-

Z kolei redni wynik matur w na-

dza tendencje widoczne w ca³ym kra-

Protest wys³a³em zreszt¹ ju¿ do Mi-

lei uszeregowaæ klasy liceum profi-

ambulansu.

rednia nie jest taka, jakiej bymy

sobie ¿yczyli.

resowanych, czyli uczniów. Tak¹ sylipca), uwa¿am za niedopuszczaln¹.

dzê o spo³eczeñstwie. Gdyby z ko-

piej. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e

ganych przez maturzystów z po-

tuacjê, do jakiej dosz³o wczoraj (10

nasi uczniowie zdawali historiê i wie-

uwagê zdawalnoæ poszczególnych

wani wyników matur przed poinformowaniem o nich najbardziej zainte-

ko 1 osoba obla³a maturê z jêzyka

od tego, czy rzeczywicie zdarzy siê

szym szpitalom na co dzieñ  dodaje,

3 punkty proc., w naszym techni-

Nossola z prob¹ o poparcie naszego

mach og³oszeñ duszpasterskich zosta³

siê do egzaminu zawodowego, zda-

podstawowym rednia szko³y to

mo¿e daæ odpowied na pytanie jak

te¿ zwrócilimy siê do abp. Alfonsa

tro mo¿e byæ zupe³nie inaczej. Nigdy

równie¿ z matematyki: na poziomie

przez tê sam¹ m³odzie¿. Dopiero to

wanych na niej, musieli przygotowaæ

osób w trakcie jednej akcji. Krwi na

apelu w tej sprawie. I rzeczywicie,

dzieñ, dzi brakuje jednej grupy, ju-

gotowania siê do przedmiotów zda-

dobre wyniki nasi uczniowie osi¹gnê³i

nego, zdawanego trzy lata wczeniej

15  20, a nam marzy siê oko³o 30

ca³ej Opolszczynie brakuje, dlatego

Sytuacja zmienia siê z dnia na

-

Bardzo

do... wyników egzaminu gimnazjal-

S T R Z E L E C K I

73,24%

przyznanie wsparcia w postaci gran-

tów finansowych w wysokoci od 5

do 50 tys. z³ oraz sprzêtu multime-

dialnego stanowi¹cego Pakiety Startowe. Dodatkow¹ pomoc¹ bêd¹ rów-

nie¿ przekazane na rzecz Koordyna-

torów Projektów u¿ywane komputery wycofywane z u¿ycia przez Te-

lekomunikacjê Polsk¹, organizatora
programu, realizowanego pod patro-

n a t e m P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w,
wspólnie z Organizacj¹ Narodów

Zjednoczonych.

Wszelkie informacje na temat

programu Rzeczpospolita

Internetowa udzielane s¹ pod
numerem bezp³atnej

infolinii 0800 201 201

(infolinia czynna od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach
10:00 - 15:00)

a tak¿e pod adresem

biuro@rp-internetowa.pl

Wiêcej informacji na stronach
internetowych:

www.fundacjagrupytp.pl l

ub www.rp-internetowa.pl

(znajdziecie tam równie¿ wiele naj-

czêciej powtarzaj¹cych siê pytañ za-

interesowanych kierowanych do organizatorów i ich odpowiedzi).

