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W koñcu nadszed³ dzieñ egzeku-
cji: dostali�my wyniki!  Pomy�la³am
sobie: nie bêdzie tak �le, myli³am siê.
Pani dyrektor ju¿  na pierwszej lekcji
przysz³a, by powiadomiæ nas o re-
zultatach naszego egzaminu. A ja z
racji tego, ¿e jestem ostatnia w dzien-
niku, najd³u¿ej musia³am czekaæ. Sie-
dzia³am jak na szpilkach. By siê nie
stresowaæ, obserwowa³am reakcje in-
nych. Jedni p³akali ze szczê�cia, a inni
z zupe³nie innego powodu. I wresz-
cie pani wyczyta³a, moje nazwisko.
Przejêta czeka³am na tê magiczn¹ licz-
bê i w tym momencie... zimny deszcz.
Nie bêdê nawet mówiæ, ile dosta³am,
bo uwierzcie mi, nie ma siê czym
chwaliæ.

Po wyj�ciu pani dyrektor zaczê-
³a siê za¿arta dyskusja. Klasa podzie-
li³a siê na skacz¹cych pod sufit i p³a-
cz¹cych w k¹cie. Ja by³am w tej dru-
giej grupie. Po lekcji z Nin¹ i Karolin¹
posz³y�my na podwórko szkolne i
ulokowa³y�my siê z dala od wszyst-

Mowa oczywi�cie o testach koñ-
cz¹cych gimnazjum, które uczniowie
pisali 5 i 6 maja. Oceniane by³y przez
egzaminatorów na szczeblu okrêgu
(Opolszczyzna stanowi wspólny
okrêg z Dolnym �l¹skiem, a siedziba
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej
to Wroc³aw), dlatego te¿ oficjalne
wyniki og³oszone zosta³y dopiero 8
czerwca. Testy sk³ada³y siê z dwóch
czê�ci � humanistycznej i matema-
tyczno-przyrodniczej. Z ka¿dej z
nich mo¿na by³o uzyskaæ po 50 punk-
tów.

Na Opolszczy�nie �rednia wy-
nios³a 26,4 punktów z czê�ci huma-
nistycznej i 23,3 punktów z czê�ci
matematyczno-przyrodniczej.

Poni¿ej mo¿ecie Pañstwo zapo-
znaæ siê z wynikami testów w gim-
nazjach na terenie powiatu strzelec-

Pierwszy uczniowski egzamin
kiego, gdzie podajemy �redni¹ dla
szkó³ oraz �redni¹ dla klas dwujê-
zycznych lub z poszerzonym pro-
gramem nauczania jêzyka obcego,
które z tabelce okre�lamy jako �kla-
sy jêzykowe�. Uwzglêdniona tu zo-
sta³a sugestia jednego z dyrektorów:
�skoro w jednym z gimnazjów s¹
wy³¹cznie oddzia³y dwujêzyczne �
takie zestawienie wydaje siê w³a�ciw-
sze i bardziej obiektywne ni¿ porów-
nanie wy³¹cznie ogólnych �rednich
szkó³. W koñcu przecie¿ do klas jê-
zykowych trafiaj¹ lepsi uczniowie i
niewziêcie tego pod uwagê by³oby
zdecydowanym b³êdem�.

Istotne jednak bêdzie równie¿
uzupe³nienie tych danych wypowie-
dziami dyrektorów, a tak¿e opini¹
jednej z gimnazjalistek, zamieszczon¹
obok.

Dyrektor Gimnazjum w Izbicku
nie zgodzi³ siê podanie do publicznej
wiadomo�ci wyników z testów.
Stwierdzi³ jedynie ogólnie: �w sumie
jeste�my zadowoleni � szko³a wy-
pad³a na poziomie szkó³ miejskich, a
nie wiejskich, przy czym zdecydo-
wanie lepiej testy zaliczyli ucznio-
wie klas z poszerzonym jêzykiem
obcym. W czê�ci matematyczno-
przyrodniczej uplasowali�my siê nad

kresk¹, w czê�ci humanistycznej � na
kresce. To dobrze �wiadczy o przy-
gotowaniu m³odzie¿y, skoro a¿ 50
procent naszych absolwentów wy-
biera nie szko³y �rednie, a zawodo-
we.�

Dyrektor innej placówki, który
woli pozostaæ anonimowy, wpraw-
dzie poda³ wyniki swojej szko³y, ale
tak w ogóle ma w¹tpliwo�ci co do
celowo�ci tworzenia takich zesta-

wieñ, bo choæ w gazecie dobrze wy-
gl¹daj¹ tabelki, to niewiele mówi¹ o
szkole.
- Tak naprawdê trudno takie dane
nazwaæ mianem rankingu. Nie pod-
niecam siê wynikami, bo co roku pi-
sze inna grupa dzieci. Od trzech lat
zwracamy uwagê Okrêgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej i kuratorium na
niew³a�ciwo�æ poddawania takiemu
samemu standardowemu testowi gim-
nazjalnemu wszystkich uczniów klas
III, nawet tych, którzy przez trzy
lata nauki oceniani s¹ inaczej, bo ob-
jêci s¹ programem dostosowanym do
ich mo¿liwo�ci lub nauczaniem indy-
widualnym, zgodnie z orzeczeniem
Poradni Psychologiczno-Pedagowicz-
nej. Niestety � ¿adnej odpowiedzi nie
dostali�my. Trwa cisza, a przecie¿
wymaga to rozwi¹zania problemu w
skali ca³ego kraju. Skoro inne testy
przewidziano dla dzieci niedowidz¹-
cych czy niedos³ysz¹cych � dlacze-
go nie uwzglêdnia siê mo¿liwo�ci in-
telektualnych uczniów? Na napisa-
nie testu ci uczniowie maj¹ co praw-
da wiêcej czasu ni¿ pozostali, ale nie
zmienia to faktu, ¿e to nadal jest ten
sam test. I co ma zrobiæ dyrektor gim-
nazjum, w którego szkole na przy-
k³ad w jednym roczniku a¿ 25 proc.
uczniów objêtych jest dostosowa-
niem wymagañ? Nie ma cudów, ¿eby
takie dzieci napisa³y test poprawnie,
na przyzwoitym poziomie. A �redni
wynik testów ma �wiadczyæ o tym,
¿e to szko³a jest z³a?! Nie zgadzam
siê z takim podej�ciem.
Inn¹ kwestiê stanowi tryb odwo³aw-
czy od wyników testów. W tym roku
odbierali�my je 8 czerwca, we wto-
rek. W czwartek, 10 czerwca wypa-
da³o �wiêto � Bo¿e Cia³o, czyli dzieñ
wolny. Okrêgowa Komisja Egzami-
nacyjna wyznaczy³a termin odwo³añ
na trzy dni �11,12 i 13 czerwca (pi¹-
tek, sobota, niedziela) � w godzinach
od 8 do 18. Je�li który� z uczniów
uwa¿a³, ¿e otrzyma³ zani¿on¹ ilo�æ
punktów � w wyznaczonym termi-
nie powinien stawiæ siê wraz z rodzi-
cem w siedzibie Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej we Wroc³awiu i tam
najpierw obejrzeæ pracê, a potem
ewentualnie napisaæ odwo³anie. Mie-
li�my w szkole przypadek uczenni-
cy, która w tych dniach � ogólnie
traktowanych jako wolne - nie mog³a
dojechaæ ze swojej miejscowo�ci z
rodzicami do Wroc³awia. Uniemo¿li-
wi³a to komunikacja zbiorowa. G³upi
przypadek. A sprawi³, ¿e nie ma ona
mo¿liwo�ci skorzystania z trybu od-
wo³awczego.

Kolejny dyrektor gimnazjum,
który te¿ woli nie ujawniaæ swojego
nazwiska, mówi, ¿e porównywanie
ilo�ci punktów uzyskanych z testów
niewiele daje z innego powodu.
- W sytuacji, gdy miejsc w szko³ach
�rednich na Opolszczy�nie jest 17
tysiêcy, a uczniów tylko 14.900 �
zaczyna siê walka o byt. Szko³y �red-
nie te¿ chc¹ ¿yæ, a czym maj¹ przy-
ci¹gaæ uczniów? Zwiêkszonymi wy-
maganiami wobec absolwentów gim-
nazjów?! To przecie¿ absurd �
stwierdzi³.

I zacytowa³ w tym miejscu za-
s³yszan¹ wypowied� jednego z dy-
rektorów szko³y �redniej na spotka-
niu z gimnazjalistami: - wy siê tymi
testami nie przejmujcie. Punkty nie
s¹ wa¿ne. Moja szko³a i tak was
wszystkich mo¿e przyj¹æ.

Zanotowa³a M. Górka

Pocz¹tek drogi w doros³o�æ

Wyniki egzaminu
gimnazjalnego

kich. Co prawda Ninie nie posz³o
wcale �le, ale musia³ byæ kto�, kto
pokaza³by nam stronê bardziej opty-
mistyczn¹ naszych wyników od tej,
któr¹ my�my widzia³y.

�Ja siê nie dostanê tam, gdzie
chcia³am� albo �Ja siê tyle uczy³am i
co teraz? Co ja powiem rodzicom?�
Tylko takie my�li chodzi³y nam po
g³owie. Gdy wreszcie opad³y emocje
i skoñczy³y siê chusteczki,  posz³y-
�my na lody, które postawi³y nas na
nogi. Stwierdzi³y�my, ¿e nie warto
siê przejmowaæ tymi wynikami, bo
tak naprawdê nie oceniaj¹ one do
koñca naszych umiejêtno�ci. Niektó-
rzy po prostu maj¹ gorszy dzieñ.
Dlaczego jeden sprawdzian ma oce-
niaæ nasze trzy lata nauki i decydo-
waæ o dalszej edukacji? B¹d� co b¹d�,
mamy przed sob¹ jeszcze tydzieñ
sprawdzianów i stres czy dostanie-
my siê do liceum, wiêc proszê was -
trzymajcie za nas kciuki.

Ma³gorzata Wdowik

�rednia szko³y klasy jêzykowe

Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op.
cz. hum. 25,3 36,9
cz. mat.-przyr. 25,9 37,2

Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Op.
rozszerzony program
j. ang. j. niem

cz. hum.  27,2 34,1 36,14
cz. mat.-przyr. 26,7 37,4 37,42

Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Strzelcach Op.
kl. IIIa kl. IIIb

cz. hum. 36,5 38,7 34,1
cz. mat.-przyr. 37,9 39,0 36,7

Gimnazjum w Szymiszowie
rozszerzony j. niem.

cz. hum. 24,7 31,9
cz. mat.-przyr. 22,3 31,3

Gimnazjum w ¯êdowicach
cz. hum. 23,1    -
cz. mat.-przyr. 18,9    -

Gimnazjum w Kielczy
w tej szkole jest tylko jeden cz. hum. 27,4
oddzia³ -  z jêz. niem jako cz. mat.-przyr. 26,4
ojczystym i j. ang. � obcym

Gimnazjum w Zawadzkiem
oddzia³y dwujêzyczne
kl. IIIc kl. IIIf

cz. hum. 23,6 28,1 28,3
cz. mat.-przyr. 25,023,7 24,6

Gimnazjum w Kolonowskiem
cz. hum. 23,5    -
cz. mat.-przyr. 20,5    -

Gimnazjum w Jemielnicy
cz. hum. 28,9    -
cz. mat.-przyr. 22,5    -

Gimnazjum w Uje�dzie
rozszerzony j. niem.

cz. hum. 23,0 26,8
cz. mat.-przyr. 21,5 24,6

Gimnazjum w Le�nicy
rozszerzony j. niem.

cz. hum. 25,6 31,3
cz. mat.-przyr. 22,8 30,6

W Zespole Szkó³ w Strzelcach
Opolskich do pisemnej czê�ci egza-
minu dojrza³o�ci przyst¹pi³o 161 abi-
turientów; jedna osoba nie zdecydo-
wa³a siê na to. Troje uczniów nie zda³o
czê�ci pisemnej, a jeden � czê�ci ust-
nej.

Najwy¿szymi ocenami uzyska-
nymi na maturze w tej szkole mo¿e
poszczyciæ siê Ma³gorzata Cio³ek �
5,33. Ona te¿ ma najwy¿sz¹ �rednia
z ca³ych czterech lat nauki w liceum
� 5,0. W�ród pozosta³ych maturzy-
stów z najwy¿szymi notami z egza-
minu dojrza³o�ci wymieniæ trzeba:
Nataliê Lewik (5,33), Beatê Hajduk
(5,2), a �redni¹ 5,0 na maturze uzy-
skali: Marta Bizan, Agata Duczmal,

Agnieszka Fandrych, Karolina Gaida,
Monika Jaworska, Marcin Lawnik,
S³awosz Lewandowski oraz Agata
Mielcarz.

Najwiêksza ilo�æ absolwentów
opu�ci³a mury Zespo³u Szkó³ nr 1
w Strzelcach Op. � 281 osób. Spo-
�ród nich 210 zda³o egzamin matu-
ralny. Wielu uczniów uzyska³o bar-
dzo dobre i dobre wyniki. A¿ 22 oso-
by otrzyma³y �wiadectwa dojrza³o-
�ci z wyró¿nieniem. W gronie naj-
lepszych absolwentów tej szko³y
znale�li siê: Rafa³ Anczyk (5,11),
Katarzyna Buba³a (5,02), Waldemar
Jagusz (5,0), Justyna Figurska � (5,46
� najwy¿sza �rednia w szkole!), Han-

Rozdanie �wiadectw w ZSZ w Zawadzkiem

na Florkowska (5,0), El¿bieta £upak
(5,1).

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Mieszka I w Zawadzkiem z 82
absolwentów do matury przyst¹pi³o
81, z których 77 zda³o egzamin pi-
semny, a 70 ustny. Najlepsze wyniki
na egzaminie dojrza³o�ci osi¹gnêli:
Dawid Bartoszek (5,6), Andrzej
Ochman (5,4), Magdalena Kubal, Kin-
ga Rzepczyk i Adam Skrabania (po
5,2), a Ewelina Ko³odziej i Martyna
Musia³a po 5,0. Pierwsza szóstka z
wymienionych ma te¿ najwy¿sze
oceny z ca³ych czterech lat nauki  w
szkole.

W Zespole Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem do egzaminu pisem-
nego przyst¹pi³o 22 uczniów w

dziennym Technikum Mechanicz-
nym i 26 w Liceum Ekonomicznym,
a w szko³ach wieczorowych: 11 � w
Technikum Mechanicznym i 22 � w
Technikum Handlowym. Wszyscy z
wyj¹tkiem jednej osoby (obla³a pi-
semny) uzyskali pozytywne wyni-
ki.
Najwy¿szymi �rednimi mog¹ po-
szczyciæ siê: Rados³aw Budnik, Do-
rota Koperska, Krzysztof Langer i
Monika Sopot � z Liceum Ekono-
micznego, a w Technikum Mecha-
nicznym (dziennym) � Krzysztof
Zieliñski, natomiast Marek Pawe³ka
uzyska³ najwy¿sz¹ �redni¹ w techni-
kum wieczorowym.


