
99,21 proc. 
Najwyższą w mieście 
zdawalnością matury 
- może się pochwalić 
lilLO 

cze, o ile prosiliśmy. Nie bez znacze
nia jest też, że sprawdzian pisali 
w rym roku lepsi uczniowie niż do
tychczas. Dlatego obawiam się, że 
w następnych latach może być prob
lem z utrzymaniem wyniku. Choć, 
oczywiście, będziemy się starać. 

O trzy staniny przeskoczyły tak
że SP nr 6,17 i 20. Właśnie ta ostat
nia szkoła okazała się najlepsza w in
nym „rankingu" stworzonym nie
dawno przez urzędników. W ratu
szu chcieli się dowiedzieć, którzy 
płoccy nauczyciele zasługują na na
grody za największą pracę. Do po
miaru użyli elementów edukacyjnej 
wartości dodanej (EWD). Metody, 
która pokazuje, z jakimi wynikami 
uczeń do szkoły przyszedł, a z jaki
mi ją kończy. 

Urzędnicze badania pokryły się 
z wynikami liczbowymi egzaminów 
w przypadku gimnazjów. W obu ka
tegoriach najlepsze okazało się G10. 
Średni wynik ucznia tej szkoły to: 
37,19 na 50 pkt z części humanistycz
nej i 32,08 na 50 pkt z części matema
tyczno-przyrodniczej. G10 skoczy
ło w obu częściach o jeden stanin (byl 

7.,jest8.). Sukcesjest tym większy, że 
„dziesiątka" jest szkołą sportową. 
Uczniowie pracują więc podwójnie: 
nad osiągnięciami sportowymi i nau
kowymi. Jakwidać, wszystko można 
pogodzić. 

W przypadku szkół ponadgimna-
zjalnych sytuacja jest o tyle bardziej 
skomplikowana, że uczniowie na eg
zaminie maturalnym mogą zdawać 
wiele przedmiotów. Aby porównać 
wyniki szkół, należy więc wziąć pod 
uwagę wyniki z każdego przedmiotu. 
Ale to jeszcze nie wszystko - ważne są 
także poziomy, na których młodzież 
zdaje egzamin (podstawowy lub roz
szerzony) oraz liczba uczniów przy

stępujących do matury (wjednęj szko
le np. na fizykę decyduje się jedna oso
ba, w innej 50). 

Niemniej, biorąc pod uwagę 
wszystkie te czynniki, najlepiej w mie
ście wypada Malachowianka. Ucznio
wie tej szkoły osiągnęli najlepsze wy
niki z większości maturalnych przed
miotów. Nie bez znaczeniajest tak
że, że najwięcej osób z tego liceum 
wybiera maturę na poziomie rozsze
rzonym. A już największym zasko
czeniem jest matematyka - przed
miot budzący postrach wśród mło
dzieży. 102 małachowiaków dobro
wolnie zdecydowało się zdawać kró
lową nauk właśnie w rozszerzeniu! 
Wyniki matury w przypadku tej szko
ły również pokryły się z rankingiem 
urzędników. 

- Z wynikami bezwzględnymi, czy
li liczbowymi, nie będę dyskutować 
- komentuje wicedyrektor Małacho-
wianM Bogdan Iwański. - Ale w przy
padku metody polegającej na wyko
rzystaniu elementów EWD trzeba być 
ostrożnym. M.in. dlatego, że w róż
nych typach szkól uczniowie przystę
pują do różnej liczby egzaminów. Choć 


