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

W powiecie jędrzejowskim jest 
osiem szkół ponadgimnazjalnych: Ze
społy Szkół Zawodowych w Jędrzejo
wie i Sędziszowie, Licea Ogólno
kształcące w Jędrzejowie, Wodzisła
wiu, Sędziszowie i Małogoszczu, Ze
spół Szkół Rolniczych w Krzelowie 
oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Jędrzejowie. W marcu i kwietniu każ
da z tych szkół miała możliwość za
prezentowania się na łamach naszej 
gazety. By jednak ułatwić absolwen
tom gimnazjów wybór najlepszej i od
powiedniej do swoich predyspozy
cji szkoły, postanowiliśmy opracować 
swego rodzaju ranking szkół s'rednich. 
W tym celu na początku kwietnia do 
każdej szkoły wysłaliśmy prośbę o 
podanie podstawowych danych z roku 
szkolnego 2000/2001 umożliwiają
cych opracowanie listy rankingowej. 

Pytaliśmy przede wszystkim o 
dwie sprawy: osiągnięcia uczniów i 
kwalifikacje kadry nauczającej, gdyż 
te dane pozwalają w miarę obiektyw
nie ocenić poziom nauczania w szko
le. 

Jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów 
nasze pytania dotyczyły: liczby 
uczniów w szkole, ilości i liczebnos'ci 
klas, udziału uczniów w olimpiadach i 
konkursach przedmiotowych, wyni
ków egzaminu maturalnego oraz ilo
ści absolwentów przyjętych na studia. 
W przypadku olimpiad i konkursów, 
oddzielnie potraktowaliśmy olimpiady 
dające laureatom zwolnienie z egzami
nów wstępnych na studia dziennie w 
uczelniach publicznych. 

Jeśli chodzi o kwalifikacje kadry 
nauczającej, pytaliśmy o ogólną licz
bę nauczycieli, a także o ilość nauczy
cieli z tytułem zawodowym magistra i 
tytułem naukowym doktora, ponadto 
o liczbę nauczycieli z ukończonymi 
dwoma kierunkami studiów magister
skich oraz studiów podyplomowych 
dokształcających i kwalifikacyjnych. 

Niemiłą niespodzianką okazał się 
fakt, że nie wszystkie szkoły zechcia
ły odpowiedzieć na postawione pyta
nia, uchylając się w ten sposób od nie
zależnej oceny. Wyczerpujących odpo
wiedzi udzieliły: Liceum Ogólno
kształcące im. M. Reja w Jędrzejowie, 

Zespół Szkól Zawodowych im. S. Ro- tych na studia zaoczne lub dzienne - 44 olimpijczyków oraz laureatów 
weckiego „Grota" w Jędrzejowie oraz płatne oraz na studia licencjackie po- i finalistów konkursów przedmioto-
Zespół Szkół Rolniczych Centrum dzielone przez 2, wych. 
Kształcenia Praktycznego im. M. Ra- • procent nauczycieli z tytułem zawo- Jeśli chodzi o ZSR z Krzelowa, 
tają w Krzelowie. Dlaczego pozostałe dowym magistra w stosunku do ogółu kwalifikacje kadry nauczającej są nie-
szkoły nie przysłały odpowiedzi, nie zatrudnionych nauczycieli, co słabsze, ale za to uczniowie mają 
nam oceniać. W każdym razie dla po- • procent nauczycieli z tytułem nauko- większe osiągnięcia - 29 laureatów i 
tencjalnych kandydatów to też jest ja- wym doktora x 10, finalistów olimpiad i konkursów 
kaś wskazówka. • procent nauczycieli z ukończonymi przedmiotowych (mniej jeśli idzie o 

Mimo tego że nie dysponowaliśmy dwoma kierunkami studiów x 6, ilość, więcej w ujęciu procentowym), 
wszystkimi danymi, ranking postano- • procent nauczycieli z ukończonymi Liceum Ogólnokształcące z Ję-
wiliśmy jednak przygotować. Uzyska- studiami podyplomowymi kwalifika- drzejowa nieco odstaje od pierwsyej :. 
ne ze szkół dane przeliczyliśmy na cyjnymi i dokształcającymi x 3. dwójki. Ostateczny wynik tej szko-
punkty według następujących zasad: Suma punktów uzyskanych z tych ob- ly może ulec pewnej poprawie, je-
• odwrotność średniej liczebności kla- liczeń dawała lokatę na liście rankin- śli zostaną uzupełnione dane doty-
syxl00, gowej. czące ilości absolwentów przyjmo-
• procent laureatów i finalistów elimi- Okazuje się zatem, że najlepszą wanych na studia (szkoła nie poda-
nacj i centralnych olimpiad przedmio- szkołą średnią w naszym po wiecie jest ła dokładnych danych). 
towych w stosunku do ogólnej liczby Zespół Szkół Zawodowych im. S. Ro- Na zakończenie musimy zazna-
uczniów w szkole x 100, weckiego „Grota" w Jędrzejowie, któ- czyć, że przedstawiony ranking szkól 
• procent laureatów i finalistów elimi- ry zgromadził łącznie 685,5 pkt. Dru- jest pierwszą tego typu próbą oceny 
nacji okręgowych olimpiad i elimina- gie miejsce w tym rankingu zajmuje szkół i z pewnością nie jest wolny od 
cji centralnych pozostałych konkursów Zespół Szkół Rolniczych w Krzelowie, błędów. Mamy jednak nadzieję, że pró-
x 60, który zgromadził 657,5 pkt., trzecie zaś ba ta w jakimś stopniu ułatwi absol-
• procent finalistów konkursów przed- - Liceum Ogólnokształcące im. M. wentom gimnazjów wybór właściwej 
młotowych stopnia wojewódzkiego x Reja w Jędrzejowie - 418,2 pkt. szkoły. Mamy też nadzieję, że zbior-
30, ZSZ z Jędrzejowa bardzo dużo cze zestawienie wyników w skali po-
• procent uczniów dopuszczonych do punktów uzyskał za kwalifikacje ka- wiatu będzie też ważną wskazówką dla 
egzaminu maturalnego plus procent dry nauczającej. W tej szkole za- dyrekcji szkół średnich. Podobną oce-
abiturientów, którzy zdali egzamin trudnionych jest 91 nauczycieli, nę zamierzamy przeprowadzić za rok 
maturalny podzielone przez 2, pośród których jest jeden doktor, 13 i myślimy, że wtedy ocenie poddadzą 
• procent absolwentów przyjętych na ma ukończone dwa kierunki studiów się wszystkie szkoły średnie z nasze-
studia magisterskie dzienne bezpłatne, i aż 63 studia podyplomowe. Nie- go powiatu. 
• łączny procent absolwentów przyję- złe osiągnięcia mają też uczniowie (k) 


