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Dwie placówki przodują w powiecie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/13. Średnia krajowa dla zdających egzamin
pisemny i praktyczny kształtuje się na poziomie 60,3%, mazowiecka 48, a w powiecie
garwolińskim 65,8.

Wśród garwolińskich szkół ponadgimnazjalnych, 84,4% zdawalnością wyróżnia się Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie i 69,5 Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie.

- W ubiegłym roku wyniki egzaminu zawodowego były lepsze niż rok wcześniej. Może ten przyrost nie
jest tak duży, bo patrząc na procent uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy wśród uczniów
przystępujących do obu części egzaminu, mamy wzrost prawie o 2 %. Niewiele, ale to jest zawsze do
przodu. Cieszy co innego, mianowicie, że dzisiaj więcej młodzieży przystępuje do egzaminu zawodowego,
że ta świadomość konieczności przystąpienia, po to, żeby uzyskać odpowiedni certyfikat, bardzo często
suplement w językach obcych, jest coraz większa- powiedział Marek Chciałowski, starosta powiatu
garwolińskiego. 

Według starosty, jeżeli w ubiegłym roku procent przystępujących do egzaminu wśród wszystkich
absolwentów wynosił 77,9, to dzisiaj wynosi 85,4. To jest znaczny skok procentowy, prawie 8 % więcej
niż rok temu. - Jeżeli w ubiegłym roku liczba absolwentów wynosiła 879, to w tym roku jest mniejsza, bo
831, to liczba uczniów, którzy przystąpili do wszystkich części egzaminu wynosiła odpowiednio 685 i 710.
W ubiegłym roku średni procent uczniów, którzy zdali egzamin wśród wszystkich osób przystępujących
do egzaminu, kształtowała się na poziomie 64,1, w tym roku 65,8- wylicza starosta.

Zróżnicowany poziom

- Na uwagę zasługuje spory wzrost w ZSP Nr 1 w Garwolinie, gdzie w technikum w roku szkolnym
2011/12 zdawalność była 65,7%, a w tym roku 78%. To jest dużo. Również na uwagę zasługuje ZSP w
Żelechowie, gdzie w technikum zdawalność wynosiła odpowiednio 66% i 88,9, czyli jest to wzrost o
ponad 12 punktów procentowych. W pozostałych szkołach kształtuje się to różnie, w niektórych
następuje niewielki spadek tej zdawalności. Tam, gdzie jest spadek, trzeba przeanalizować, znaleźć
przyczynę i trzeba pracować, żeby w następnym roku było dużo lepiej- artykułuje gospodarz powiatu.

Dla pełnego obrazu należy podać, że w technikum ZSP Nr 2 w roku szk. 2011/12 zdawalność wynosiła
64,4, a 2012/13 tylko 43, w ZSR Miętne, też w technikum było to 60% i 62,1. 

- Generalnie należy podziękować nauczycielom za wyrobienie świadomości, chęci przystąpienia do
egzaminu zawodowego i za pracę w okresie zarówno całego roku szkolnego, jak również w okresie
wakacyjnym. Większość osób zdaje ten egzamin po zakończeniu już szkoły, i ta świadomość potrzeby
przystąpienia musi być tym bardziej większa- konkluduje starosta Chciałowski.

Sama świadomość jest ważna, ale egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny
poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie
wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
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