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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H?

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
W POWIECIE

pocieszenie pozostaje fakt, ze w liceach profilowanych tak w kraju jak i w województwie liczba zdających maturę
była niewielka.

Liczba absolwentów szkół powiatu ostrzeszowskiego zdających egzamin maturalny w 2009 r.

– rok szkolny 2008-2009

Na jedne j z ostatnich sesji Rady Powiatu obszerne sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w
szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 przedstawił kierownik Wydziału Oświaty Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie – Ryszard Szymański. Poniżej przedstawiamy fragmenty prezentowanego na sesji
opracowania.
W szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu dalszą naukę podjęło 95,4% absolwentów gimnazjów. Z tego
wynika, że niemal co 20 gimnazjalista zdecydował się kontynuować naukę poza powiatem. Największym zainteresowaniem cieszyły się technika (47,4%), coraz mniejszym licea profilowane (5,2%), zaś licea ogólnokształcące na
stabilnym poziomie (28,5%).
W ubiegłym roku szkolnym do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 2711 uczniów, uczących się w
108 oddziałach. Do szkół specjalnych, także podlegających powiatowi, uczęszczało 163 uczniów (17 oddziałów
klasowych). We wspomnianych szkołach i placówkach pracowało 290 nauczycieli, w tym 220 w pełnym wymiarze
zatrudnienia. Wśród zatrudnionych było 103 nauczycieli dyplomowanych. Gros nauczycieli brało udział w różnego
typu kursach i szkoleniach. O podnoszeniu jakości pracy szkól świadczy też rosnąca współpraca z uczelniami wyżBiorąc pod uwagę egzamin pisemny z przedmiotów obowiązkowych to absolwenci ostrzeszowskich szkół w
szymi. Wyróżniający się uczniowie, często z osiągnięciami w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach otrzymywali każdym z przedmiotów (za wyjątkiem fizyki i WOS)mieli średnią lepszą niż średnia krajowa. Reasumując, można
różnego typu stypendia. Łącznie przyznano 125 stypendiów.
stwierdzić, że wyniki matur potwierdziły dobry poziom nauczania we wszystkich typach szkół, co także pokazuje
W szkołach średnich najlepszym wykładnikiem poziomu nauczania są egzaminy dojrzałości, czyli matury. Wyniki poniższa tabelka.
matur przeprowadzonych w czterech szkołach powiatu ostrzeszowskiego wypadły nadspodziewanie dobrze. OkaWyniku egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego wg typów szkół
zuje się, że nasz powiat osiągając 84,9% zdawalności matur znalazł się wśród sześciu powiatów wielkopolskich,
(dane w %)
które osiągnęły poziom zdawalności przekraczający wyniki ogólnopolskie (81,0) i wojewódzkie (78,7).
Wyższość ostrzeszowskich maturzystów potwierdzają wyniki z poszczególnych przedmiotów. Na ogół są one
lepsze niż w kraju i województwie. Nieco słabsi okazaliśmy się w językach obcych, zaś zdecydowanie kiepsko
wypadł naszym uczniom egzamin z fizyki.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów - poziom podstawowy

Widać też, że matury traktowane są poważnie, bo przystąpiła do nich znacząca liczba absolwentów. Jedynie w
ZS nr3 te proporcje zostały zdecydowanie zachwiane, głównie za sprawą absolwentów liceum profilowanego. Na

K.J.

Pada śnieg, Bóg się rodzi
III Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Kobylej Górze.
Mottem III Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez Gimnazjum
w Kobylej Górze (7.01.2010),
były słowa Jana Pawła II:
„Kolędy łączą ludzi i narody”.
Na to muzyczno – wokalne spotkanie przybyli przedstawiciele
gimnazjów prawie z całego
powiatu ostrzeszowskiego; za
brakło m. in. „muzykalnego”
Mikstatu, co szczególnie dziwi.
Gościnnie za to pojawili się
młodzi artyści z Perzowa.

riach: wokalista, zespół wokalny
i zespół instrumentalny. Wśród
instrumentów
rozpoznałem
gitary, skrzypce, flety, organy
elektroniczne. Bardzo ciekawie,
żywiołowo wystąpiła grupa z
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
(24 osoby), niestety przekroczony tu został regulaminowy 16
– osobowy limit i występu tego
chóru komisja nie oceniała. W
sumie poziom konkursu uznano
za bardzo wysoki, wyrównany.
Ks. proboszcz R. Zieliński z

FERIE NA SPORTOWO!!!
Program imprez sportowych w ramach akcji ZIMA’ 2010
Dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Ostrzeszów
… Data

Perzowa zauważył, że „wszystkie gimnazja wspaniale chwaliły
Boga”.
Oto
pierwsze
miejsca:
kat. wokalista – Paula Łydka
(Perzów), kat. zespół wokalny –
Gimnazjum w Siedlikowie, kat.
zespół instrumentalny – Gimnazjum w Grabowie.
Ryszard Pala
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Godz. Nazwa imprezy

18.01.10 12.15
11.30
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19.01.10 12.15
20.01.10 12.15
11.30
21.01.10 10.00
22.01.10 12.00

II
Ze
sceny
Gimnazjalnego
Ośrodka Kultury w Kobylej Górze
popłynęły słowa i dźwięki dobrze
wszystkim znanych pieśni bożonarodzeniowych, ale trafiły się i
te całkiem współczesne, a nawet
jedna angielskojęzyczna. „Przybieżeli do Betlejem”, „Bóg się
rodzi”, „Pada śnieg” czy szczególnie często prezentowany
„Lulajże, Jezuniu” to niektóre z
wykonywanych utworów.
Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych
oraz duchowieństwa. Jury oceniło wykonawców w 3 katego-
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25.01.10 12.15
26.01.10 11.00

27.01.10 11.00

28.01.10 12.15
29.01.10 12.15

Uczestnicy

Turniej minisiatkówki

SP
SP,
Turniej tenisa stołowego Gimnazjum
Turniej siatkówki
chłopców
Gimnazjum,
(dwójki)
SPG
Turniej koszykówki
chłopców
Gimnazjum
SP,
Turniej tenisa ziemnego Gimnazjum
SP,
Turniej tenisa stołowego Gimnazjum
SP,
Turniej badmintona
Gimnazjum
Turniej halowej piłki
nożnej (skład 5+1)
SP
Turniej halowej piłki
nożnej (skład 3+1)
Gimnazjum
Turniej halowej piłki
nożnej (skład 4+1)
Turniej siatkówki
dziewcząt
(dwójki)
Turniej halowej piłki
nożnej (skład 5+1)

SP

Miejsce
Hala sport.
Gim. nr 2
Sala I LO
Hala sport.
Gim. nr 2
Hala sport.
Gim. nr 2
Sala I LO
Gim
Siedlików
Hala sport.
Gim. nr 2
Hala sport.
Gim. nr 2
Gim
Siedlików
SP
Niedźwiedź

Gimnazjum, Hala sport.
SPG
Gim. nr 2
Hala sport.
Gimnazjum Gim. nr 2

Uwaga!!! Chętni uczestnicy z terenu gminy przyjeżdżają na koszt własny.
Zgłoszenia w dniu zawodów, 15 minut przed ich rozpoczęciem.
Objaśnienia: SP – szkoły podstawowe; SPG – szkoły ponadgimnazjalne
Organizator: M-G Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie

