
Ranking szkół 
Najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w naszym 
powiecie jest Zespół Szkół Zawodowych im. 
S. Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie, który w 
naszym rankingu zdobył 685,5 pkt. 

Drugie miejsce w naszym rankingu zajmuje Ze
spół Szkół Rolniczych w Krzelowie, który zgro
madził 657,5 pkt., trzecie zaś - Liceum Ogólno
kształcące im. M. Reja w Jędrzejowie - 418,2 pkt. 

Zespół Szkół Zawodowych z Jędrzejowa bar
dzo dużo punktów uzyskał za kwalifikacje kadry 
nauczającej. W tej szkole zatrudnionych jest 91 
nauczycieli, pośród których jest jeden doktor. 13 
ma ukończone dwa kierunki studiów i aż 63 studia 
podyplomowe. Niezłe osiągnięcia mają też ucznio
wie - w roku szkolnym 2000/2001 było 44 olim
pijczyków oraz laureatów i finalistów konkursów 
przedmiotowych. 

Jeśli chodzi o Zespół Szkól Rolniczych z Krze
lowa, kwalifikacje kadry nauczającej są nieco słab
sze, ale za to uczniowie mają większe osiągnięcia 
- 29 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych (mniej jeśli idzie o ilość, więcej 
w ujęciu procentowym). 

Liceum Ogólnokształcące z Jędrzejowa nieco 
odstaje od pierwszej dwójki. Ostateczny wynik tej 
szkoły może ulec pewnej poprawie, jeśli zostaną 
uzupełnione dane dotyczące ilości absolwentów 
przyjmowanych na studia (szkoła nie podała do
kładnych danych). 

Więcej na stronie 2. 

Nasi uczniowie to nasza wizytówka 
Władysław Blicharski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im, 
S. Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie: Bierzemy udział we wszystkich 
konkursach i olimpiadach. Wychodzimy bowiem z założenia, że dzięki nim 
uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę, rozwijają się. Specjalnych za
chęt wobec uczniów nie stosujemy, ale też nikogo nie przymuszamy. Sta
wiamy problem jasno: pokazujemy korzyści płynące z udziałów w konkur
sach i olimpiadach. Podpowiadamy, że warto spróbować, rozbudzamy w 
uczniach ambicje. Może jestem nieskromny, ale wiem, że to, co robimy 
jako grono nauczycielskie, staramy się robić dobrze. Pracujemy z ucznia
mi i nad uczniami, bo przecież „tylko obrobiony kamień staje się diamen
tem". Jest wiele utalentowanej młodzieży, ale tylko pracą można coś osią
gnąć i to staramy się przekazywać naszym uczniom. Kładziemy nacisk nie 
tylko na ludzi zdolnych, mamy w naszej szkole raczej młodzież ze środo
wisk przeciętnych. Ci, którzy reprezentują szkołę, są jej motorem napędo
wym, sąjej wizytówką i oni o tym wiedzą. 


