Byt6w, 10 lipca 2013 r.
WyjaSnienie dotyczqce wynik6w egzami n6w maturalnych

W minionym tygodniu na falnach regionalnej i lokalnej prasy toczyfa siq o2ywiona dyskusja
dotyczqca opublikowanych przez Okrqgowq Komisjq Egzaminacyjnq w Gda6sku wynik6w egzamin6w
maturalnych. Dyskurs ten, czqsto emocjonalny, sklonil mnie do pelniejszego przedstawienia tej
kwestii.

Wynik maturalny osiqgniqty przez abiturient6w szk6l z powiatu bytowskiego wyni6sl
zaledwie 54% (przy Sredniej zdawalno6ci w kraju na poziomie 8t%1. Pamiqtai jednak nale2y,
2e w zestawigniu tym uwzglqdnione zostaly szkofy dla doroslych. W powiecie bytowskim egzamin
maturalny zdawalo a2 LL9 sfuchaczy tych szk6l - zdecydowanie najwiqcej spo6r6d wszystkich
powiat6w wojew6dztwa pomorskiego. SpoSr6d nich eszamin zakofczvlo sukcesem zaledwie 9 os6b,

ti.7,s6%.
bvtowskim przewviszvla Srednia kraiowa i wvniosfa 82.79%. Szkolv dla dorostvch zaniivfu wiec
Nie oznacza

to,2e wynik w szkolach dla mfodzie2y jest satysfakcjonujqcy. Srodowiska szkolne oraz samorzqdowe
powinny wsp6lnymi sifami pracowai nad jego podnoszeniem. Pamiqtai nale2y bowiem, 2e wyniki
sprawdzian6w w szkolach podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego w powiecie bytowskim nie sq
wysokie i w konsekwencji znajdujq swoje odzwierciedlenie na poziomie ponadgimnazjalnym.
Nie mo2na wiqc oczekiwai, 2e uczef w cyklu ksztalcenia w szkole ponadgimnazjalnej na maturze
osiqgnie wynik znacznie przewy2szajqcy Sredniq krajowq, czy te2 wojew6dzkq.
Zdawalno66 egzaminu maturalnego w poszczeg6lnych zespolach szk6l powiatu bytowskiego
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