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lizowaæ. Zw³aszcza pod k¹tem tych
problemów, jakie uczniom sprawiaj¹
wiêcej k³opotów w testach. Na gor¹-
co mogê skomentowaæ jedynie suche
dane.

W ka¿dej z obu czê�ci egzaminu
uczniowie mogli uzyskaæ maksymal-
nie po 50 punktów. W skali woje-
wództwa �rednia z czê�ci humani-
stycznej egzaminu wynios³a 31,6 pkt,
a z czê�ci matematyczno-przyrod-
niczej 23,6 pkt, �rednia gminy � od-
powiednio 32,0 i 25,1 pkt.

Na tym tle z naszych wyników
mo¿emy byæ zadowoleni. �rednia
z czê�ci humanistycznej egzami-
nu to 40,6 punktów: w klasie A wy-
nios³a 40,0 pkt, w klasie B � 41,1
pkt. Testy matematyczno-przyrod-
nicze sprawi³y uczniom nieco wiê-
cej trudno�ci, co zreszt¹ widoczne
jest w ca³ym kraju. W klasie A �red-
nia z tego zakresu wynios³a 35,2
pkt, a w klasie B � 34,8 punktów, a
�rednia dla ca³ej szko³y to 35 punk-
tów. Zreszt¹ tu¿ po testach ucznio-
wie w swoich opiniach na temat do�æ
du¿ego stopnia trudno�ci zadañ sy-
gnalizowali, ¿e wyniki bêd¹ gorsze
ni¿ z czê�ci humanistycznej. Jak wi-
daæ � ich subiektywne odczucia prze-
³o¿y³y siê na rzeczywiste rezultaty.

Wiceminister edukacji Anna Ra-

dziwi³³ po og³oszonych wynikach eg-
zaminu gimnazjalnego sugerowa³a, by
na ich podstawie nie wyci¹gaæ osta-
tecznych wniosków co do jako�ci
nauczania w poszczególnych pla-
cówkach, bo � jej zdaniem � dopiero
porównanie rezultatów z kilku lat
mo¿e pos³u¿yæ budowaniu rankingu
najlepszych gimnazjów. Poniewa¿
ubieg³oroczne egzaminy by³y pierw-
szymi w krótkiej przecie¿ historii
zreformowanej o�wiaty � wiele do
porównañ nie ma. Przyjrzyjmy siê
jednak, jak wypad³a ta sama szko³a
w roku 2004. Otó¿ z czê�ci humani-
stycznej uczniowie strzeleckiego
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi uzyskali �rednio 36,5,a w
czê�ci matematyczno-przyrodniczej
� 37,9 punktów i by³y to, podobnie
jak w tym roku, rezultaty znacznie
lepsze ni¿ �rednie dla Opolszczyzny.
Dyrektor Wróblewski dopowiada
jeszcze na koniec, ¿e ka¿dy uczeñ ma
prawo do odwo³ania od wyników
egzaminu i wgl¹du do prac w siedzi-
bie OKE we Wroc³awiu, w obecno�ci
rodziców, przy czym termin zosta-
nie przez OKE.

A jak uczniowie oceniaj¹ testy na
zakoñczenie gimnazjum? Obok pu-
blikujemy ich wypowied�.

/mg/

Lepiej ni¿ w województwie

Po napisaniu czê�ci matematycz-
no-przyrodniczej egzaminu gimnazjal-
nego, opu�ci³em salê z du¿¹ nadziej¹,
¿e wypadnie on w moim przypadku
nienajgorzej. Test okaza³ siê du¿o
³atwiejszy ni¿ my�lano. I to w przy-
padku wiêkszo�ci zadañ.

Najgorêcej omawiane przez
uczniów by³y: o monta¿u instalacji
gazowej (nr 35), o teleskopie Hubble�a
(31), o przês³ach mostu (28 i 29), o
dniu i godzinie w Nowym Orleanie (30)
oraz � z lekkim poirytowaniem � o
swobodnym spadku metalowej kulki
(32), które niemal wszyscy rozwi¹-
zali �le. Te w³a�nie pytania by³y naj-
wy¿ej punktowane i sprawi³y naj-
wiêkszy problem.

Atmosfera na samym egzaminie
nie by³a tak napiêta, jak tuz przed nim,
kiedy ka¿dy spodziewa³ siê najgorsze-
go, wiêc samo pisanie, poprzedzone
po�piesznym wyj�ciem czê�ci pisz¹-
cych do toalety, by³o ma³o stresuj¹ce.
Komisja stara³a siê pomóc uczniom,
rozlu�niaj¹c nieco na wstêpie atmos-
ferê. Czy odnios³o to jaki� skutek, czy
nie, ka¿dy sam musi oceniæ po swoich
wynikach, które w naszej szkole oka-
za³y siê sporo wy¿sze od �redniej wo-
jewódzkiej.

Dzisiaj tym, co najlepsze w tym
egzaminie jest fakt, ¿e mamy go ju¿ za
sob¹ i nastêpna jest dopiero matura.

Pawe³ Rudner

Od pocz¹tku trzeciej klasy na-
uczyciele nieustannie przerywali
nasz b³ogostan i nieuctwo, bezlito-
�nie przypominaj¹c o zbli¿aj¹cych siê
egzaminach.

Przy okazji próbnych matur
(przy odpowiednim wystroju sali
gimnastycznej) zaaran¿owano nieofi-
cjaln¹ przymiarkê do egzaminu gim-
nazjalnego. By³ to koniec pa�dzier-
nika; drugie podej�cie zorganizowa-
no w grudniu. Przypadkiem zdarzy-
³o siê tak, ¿e testy humanistyczne,
które podano nam do rozwi¹zania,
przerobili�my w drugiej klasie na jed-
nej z lekcji polskiego. Po opuszcze-
niu sali w drugi dzieñ, czyli po czê�ci
matematyczno-przyrodniczej nasze
my�li przybra³y ¿a³obn¹ barwê.

Nasz niepokój okaza³ siê nieuza-
sadniony, poniewa¿ wyniki by³y ca³-
kiem zadowalaj¹ce. Pe³ni optymizmu
podeszli�my do w³a�ciwego egzami-
nu gimnazjalnego. By³ to wyj¹tkowo
mro�ny koniec kwietnia.

Zbiórkê zarz¹dzono o 8.30. Na
krotko przed wybiciem dziewi¹tej do
sali gimnastycznej wpuszczono ko-
rowód ¿a³obników ubranych jak pin-
gwiny. Dobry humor zosta³ za
drzwiami, ustêpuj¹c miejsca narasta-
j¹cemu stresowi. W koñcu uroczy-
�cie rozdano nam testy opakowane
w urocz¹ niebiesk¹ foliê. Potem start

i piszemy. Temat oscylowa³ wokó³
cywilizacji europejskiej i jej genezy.
Ogl¹daj¹c pytania testowe i zmawia-
j¹c modlitwê do Anio³a Stró¿a, zast¹-
pili�my stres skupieniem i poczuciem
ulgi.

Salê opu�cili�my u�miechniêci i
rozpromienieni. Byli�my przekona-
ni, ¿e czê�æ matematyczno - przy-
rodnicza bêdzie na podobnym stop-
niu trudno�ci.

O, jak bardzo siê mylili�my�
Nagromadzona ilo�æ zadañ z fizyki,
dawno zapomnianych wzorów i ko-
smicznych równañ pozbawi³a nas
z³udzeñ � katastrofa.

Po dwóch godzinach mordêgi nad
kartami testu wyszli�my na dwór z
my�lami samobójczymi. Dzieñ pó�-
niej �Gazeta Wyborcza� opublikowa-
³a poprawne rozwi¹zania. Blok hu-
manistyczny wszystkim poszed³
dobrze, �cis³y � zosta³ jednog³o�nie
okre�lony jako �masakra�.

Minê³y nieca³e dwa miesi¹ce. Na-
desz³a wiadomo�æ � s¹ ju¿ wyniki.
Kilka chwil stresu i po wszystkim.
Okaza³o siê, ¿e nie taki diabe³ strasz-
ny. �rednia naszej szko³y znacznie
przekroczy³a �redni¹ wojewódzk¹.
Drzwi do liceów staj¹ otworem!

Aleksandra Piontek
Aleksandra Socha

By³o ³atwiej, ni¿
siê spodziewa³em
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Nie taki diabe³ straszny

Ka¿dy rok  szkolny trwa od
wrze�nia do czerwca � dziesiêæ mie-
siêcy. Dla wiêkszo�ci uczniów zbyt
d³ugo, dla niektórych nauczycieli za
krótko. Jedno jest pewne, jedni i dru-
dzy �pracuj¹� na zwiêkszonych ob-
rotach w³a�nie w czerwcu, gdy zbli-
¿a siê koniec roku szkolnego. Kart-
kówki, sprawdziany, poprawianie
ocen i jeszcze jedna szansa....znów
odpytywanie....jeszcze poprawa za-
walonego sprawdzianu....jeszcze jed-
na, druga....pi¹ta i kolejna  szansa. Dla
ucznia, który przypomnia³ sobie, ¿e
rok szkolny koñczy siê promocj¹,
b¹d� nie,  do nastêpnej  klasy. Dla
rodzica, który nagle zacz¹³ intereso-
waæ siê nauk¹ swego dziecka. Dla wy-
chowawcy, który winien zadbaæ o jak
najlepsze wyniki swych podopiecz-
nych czyli �redni¹ klasy. Dla nauczy-
ciela przedmiotowego, któremu  We-
wn¹trzszkolny System Oceniania
nakazuje  dawaæ szanse ka¿demu
uczniowi.

A dziecko-uczeñ, jak to dziecko,
zapomnia³o siê nauczyæ, przyj�æ do
szko³y, zaliczyæ, poprawiæ. A czas
goni. W dziennikach stopnie ju¿ wy-
stawione. Najpierw o³ówkiem � tak
dla postrachu � same jedynki i dwó-
je. Na dwa tygodnie przed Klasyfi-
kacyjn¹ Rad¹ Pedagogiczn¹ wieje hor-
rorem, rzezi¹ i masakr¹. W klasie
Kowalskiego 60% uczniów to kan-
dydaci na repetowanie, w klasie No-
waka rekordzistom grozi osiem-dzie-
siêæ ocen niedostatecznych, w klasie
Koz³owskiej najlepszy uczeñ wyci¹-
gnie, co najwy¿ej, �redni¹ 2,5.

Ko³o edukacyjnej �fortuny� to-
czy siê coraz szybciej: kartkówki,
sprawdziany, poprawianie ocen i jesz-
cze jedna szansa....znów odpytywa-
nie....jeszcze poprawa zawalonego
sprawdzianu....jeszcze jedna, dru-
ga....pi¹ta i kolejna  szansa.

W klasie Kowalskiego repetowaæ

bêdzie tylko Kowalski, w klasie No-
waka tylko dwaj koledzy bêd¹ mieli
po jednej poprawce, w klasie Ko-
z³owskiej najlepszy uczeñ wyci¹gn¹³
�redni¹ na 3, 9.

Wreszcie nadchodzi, upragniony
przez wszystkich, dzieñ 24 czerw-
ca. U�miechniête dzieci-uczniowie,
u�miechniêci doro�li-nauczyciele.
Wszyscy z poczuciem dobrze spe³-
nionego obowi¹zku. �rednia klasy,
szko³y uratowana. Podziêkowaniom
za ten trud i wysi³ek nie ma koñca.
Uczniowie, pod okiem swych mi-
strzów, wreszcie ujawnili skrywane
dot¹d talenty. Okazali siê bystrymi
�studentami�, w wiêkszo�ci kierun-
ków eksternistycznych i zaocznych.
W tej beczce miodu jest jednak � i to
spora � ³ycha dziegciu.

Kochana Braci Uczniowska!
Panie i Panowie Nauczyciele!
Szanowni Rodzice Naszych Mi-

lusiñskich!
Przypominam, ¿e w polskich

szko³ach  rok szkolny trwa dziesiêæ
miesiêcy. W tym czasie nauczyciele
nauczaj¹ uczniów i oceniaj¹ ich wie-
dzê i umiejêtno�ci. Systematycznie
i na bie¿¹co tak, jak nakazuje We-
wn¹trzszkolny System Oceniania.
Uczniowie ucz¹ siê i rozliczaj¹, przed
nauczycielem, z posiadanej wiedzy
oraz nabytych umiejêtno�ci. Syste-
matycznie i na bie¿¹co tak, jak na-
kazuje Regulamin Szko³y.

Przypominam, ¿e misj¹ polskiej
szko³y jest: wychowanie m³odego
cz³owieka do doros³o�ci, samodziel-
nego i uczciwego ¿ycia, opartego na
odpowiedzialno�ci za siebie oraz in-
nych.

Przypominam, ¿e edukacja w
polskiej szkole odbywa siê w syste-
mie klasowo-lekcyjnym, a polski
uczeñ do 18 roku ¿ycia podlega obo-
wi¹zkowi nauki i winien regularnie
uczêszczaæ do szko³y.

Ma³gorzata £oskot

KONIEC ROKU SZKOLNEGO �
FIKCJA NA W£ASN¥ PRO�BÊ

Panorama Góry �w. Anny w wizji m³odych artystów

Nagrodzeni w konkursie plastycznym

10 czerwca rozstrzygniêto kon-
kurs plastyczny dla dzieci i m³odzie-
¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów
powiatów strzeleckiego oraz krapko-
wickiego pt.: �Panorama Góry �w.
Anny � moje wizje plastyczne�. Jego
celem by³o ukazanie walorów przy-
rodniczo - krajoznawczych Góry �w.
Anny i okolic, ich wyj¹tkowo�ci i
uroku.

Organizatorem a zarazem pomy-
s³odawc¹ konkursu by³a Danuta Kup-
ny � dyrektor Szkolnego Schroniska
M³odzie¿owego (SSM) w Górze �w.
Anny, która jak sama wspomnia³a,
zamierza przeprowadzaæ ten konkurs
cyklicznie.
- Mam nadziejê, ¿e wpisze siê on
na sta³e w kalendarz imprez organi-
zowanych przez SSM z my�l¹ o ak-
tywno�ci artystycznej m³odego po-
kolenia, tym bardziej, ¿e us³ysza³am
na jego temat wiele pozytywnych
opinii � powiedzia³a dyrektor Kup-
ny. - Cieszy mnie równie¿ fakt, ¿e
pozyskali�my starostê strzeleckiego
Józefa Swaczynê i Zarz¹d Powiatu
zarówno jako patrona honorowego,
jak i fundatora nagród. Sklep SENF-
KORN � VERLAG by³ drugim spon-
sorem.
- Na konkurs nap³ynê³o oko³o 200
indywidualnych prac uczniów z ró¿-
nych szkó³, przy czym oceniono 192,
pozosta³ych ze wzglêdów formal-
nych (przekroczenie regulaminowe-
go terminu nades³ania prac) nie brano
pod uwagê podczas prac jury. Na
przelanie swoich wizji na papier
uczniowie mieli 2 miesi¹ce, a to wy-
daje mi siê okres wystarczaj¹cy na
wykonanie nawet obrazów wymaga-
j¹cych du¿ego nak³adu pracy � kon-
tynuuje pani dyrektor. Technika prac
by³a bardzo ró¿norodna: rysunki
kredkami, akwarelki, pastele, a¿ po
kola¿e.
- Nades³ane prace oceniano w
trzech grupach wiekowych: I-III kla-
sy szkó³ podstawowych, IV-VI kla-
sy szkó³ podstawowych oraz ucznio-
wie gimnazjów. Trzyosobowe jury (z
przewodnicz¹c¹ Jolant¹ Siekierk¹ �
artyst¹ plastykiem), po wnikliwej
ocenie techniki wykonania, jak i uzy-

skanego efektu wizualnego oraz za-
stosowanego pomys³u na ujêcie pa-
noramy Góry �w. Anny, wy³oni³o w
ka¿dej grupie po trzech laureatów
oraz po 12 prac wyró¿nionych udzia-
³em w wystawie. Wystawê nades³a-
nych prac mo¿na przez ca³y czas, a¿
do odwo³ania, podziwiaæ w �wietli-
cy schroniska.
- Z pewno�ci¹ niektóre prace w
ca³o�ci b¹d� we fragmentach wyko-
rzystamy w ofercie turystycznej na-
szej placówki. W niedalekiej przy-
sz³o�ci byæ mo¿e zorganizujemy ko-
lejny konkurs, tym razem muzycz-
ny � mówi dalej Danuta Kupny. -
Dosyæ czêsto odwiedzaj¹ nas harce-
rze � ci lubi¹ �piewaæ, zw³aszcza
przy ognisku, st¹d pomys³, aby tym
razem to oni byli adresatami konkur-
su.
- Korzystaj¹c z okazji, chcia³abym
zachêciæ wszystkich zainteresowa-
nych odwiedzeniem Góry �w. Anny
i okolicy do skorzystania z bazy noc-
legowej Szkolnego Schroniska M³o-
dzie¿owego. Uczniowie, studenci i
nauczyciele mog¹ przenocowaæ u nas
za jedyne 11 z³/ osobê. W tej kwocie
dostêpne s¹ pokoje 8-osobowe z do-
stêpem do ³azienki z prysznicami
oraz w pe³ni wyposa¿onej kuchni
samoobs³ugowej.

Wyniki konkursu plastycznego pt.:
�Panorama Góry �w. Anny � moje
wizje plastyczne�:

I Grupa kl. I - III

I   miejsce � Aleksandra Bieñczak
PSP nr. 2 Gogolin
II  miejsce - Magdalena Stroka
PSP nr 2 Zdzieszowice
III  miejsce -  Marcin Tynka
PSP nr 3 Zdzieszowice

II Grupa kl. IV- VI

I   miejsce � Andrea Konieczko
PSP nr. 2 Gogolin
II  miejsce - Olivier Siekierka
PSP nr 3 Zdzieszowice
III  miejsce -  Marcin Burghardt
PSP nr 1 Strzelce Opolskie

III Grupa � Gimnazjum

I   miejsce � Joanna Gebauer
Publiczne Gimnazjum w Gogolinie
II  miejsce - Monika Smiatek
Publiczne Gimnazjum w Zdzieszo-
wicach
III  miejsce -  Urszula W³odarska
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Za-
wadzkiem
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