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W I LO Dubois do matury

przystąpiło 239 uczniów, oblała

tylko jedna osoba. Absolwenci

tej szkoły: Anna Jaworska i

Błażej Papiernik byli wczoraj

bardzo zadowoleni ze swoich

świadectw dojrzałości. Ania

chce studiować chemię

jądrową lub fizjoterapię, Błażej

myśli o prawie. (fot. Radosław

Brzostek)

Wczoraj zakończył się rok szkolny. Uczniowie odebrali cenzurki,

absolwenci szkół ponadgimnazjalnych –

świadectwa dojrzałości. Matury w naszym regionie - i w dwóch

innych województwach - wypadły najsłabiej w kraju.
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Koniec szkoły, 20 procent oblało matury

Do egzaminów maturalnych w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 12,7

tysiąca osób. Zdało tylko 78 procent (w całym kraju oblał co piąty maturzysta).

– Województwo zachodniopomorskie, to obok warmińsko- mazurskiego i

świętokrzyskiego region, gdzie matura poszła najsłabiej – mówi Zofia Hryhorowicz,

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. – Poziom

Zachodniopomorskiego nie obniżył się w tym roku dramatycznie, jest podobny, jak w

ubiegłych latach. 15 procent absolwentów ma prawo przystąpić do poprawek, zatem nie

straci szansy na rozpoczęcie studiów jeszcze w tym roku. 

W Koszalinie maturę zdawało 1.417 uczniów. Zdało niewiele ponad 79 procent.

Najlepiej poszły egzaminy w liceach ogólnokształcących (86 proc.), słabiej technikach

(68 proc.).

– Zdawalność u nas jest wyższa od średniej, wynosi 82,7 procent – wylicza Joanna

Rydzewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie (elektronik). – Jedna osoba nie

zdała matematyki, jedna niemieckiego, najgorzej poszło na pisemnym egzaminie z angielskiego, który oblało siedem

osób. W sumie matury pisemnej i ustnej nie zdało u nas 19 osób, większość – 16 uczniów – będzie mogło przystąpić do

egzaminów poprawkowych.

W I LO Dubois maturę oblała jedna osoba, w II LO Broniewskiego – trzy. W LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku poprawki

czekają cztery osoby. Prawo do egzaminów poprawkowych w sierpniu przysługuje tym maturzystom, którzy nie zdali

egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ustnej. Pisemna sesja poprawkowa jest zaplanowana

na 21 sierpnia, poprawki ustne odbędą się w dniach 20 – 24 sierpnia. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminów

poprawkowych, muszą złożyć do 6 lipca pisemne oświadczenie w swojej szkole.

– W ubiegłym roku spora liczba uczniów szukała korepetytorów na ostatnią chwilę, dlatego było mało czasu na

przyswojenie materiału – podkreśla Agnieszka Karniej z Centrum Korepetycji i Kursów w Koszalinie. – Często trafiają do

nas uczniowie chodzący na korepetycje do studentów nie orientujących się w arkuszach maturalnych. Po pewnym czasie

uczniowie ci muszą szukać nowych korepetycji. My proponujemy zajęcia z nauczycielami przygotowującymi do

poprawkowych egzaminów maturalnych z matematyki, języka polskiego, niemieckiego czy angielskiego.
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