LOSY ABSOLWENTÓW – ROCZNIK 2014
Badanie absolwentów Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej rocznika
2014 obejmuje dane dotyczące 45 uczniów. Dane zbierane były od września do listopada
2014 roku poprzez uzupełnienie przez Absolwentów webankiety dostępnej na stronie
internetowej Gimnazjum.
Badanie losów absolwentów jest formą monitorowania ich dalszej edukacji oraz
określeniu preferencji edukacyjnych uczniów.

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO ABSOLWENTÓW

1. Jaką szkołę wybrałeś/łaś po ukończeniu gimnazjum?

Absolwenci naszej szkoły najczęściej wybierali Technika (41%) oraz Licea
Ogólnokształcące (39%). Na trzecim miejscu uczniowie wskazali Szkoły Zawodowe. Taki
wybór szkół ponadgimnazjalnych świadczy o dalszej potrzebie kształcenia Absolwentów
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej. Można również stwierdzić, iż
młodzież naszej szkoły została bardzo dobrze przygotowana do wyboru dalszej ścieżki
kształcenia, ponieważ aż 86% uczniów dostała się do szkoły pierwszego wyboru. Dowodzą
tego odpowiedzi na pytanie nr 2.
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2. Czy udało Ci się dostać do szkoły pierwszego wyboru?

3. Kto/co wpłynęło na Twoją decyzję związaną z wyborem szkoły?
Okazuje się, że największy wpływ (38%) na wybory życiowe młodych ludzi mają ich
rodzice. Cieszy również fakt, że niewiele mniej, bo aż 34% jest w sugestii szkoły. Młodzież
radzi się również bliskich znajomych, kolegów i koleżanek. Ciekawe jest również to, że 15%
uczniów słucha telewizji, czyta prasę oraz śledzi informacje dostępne o szkołach
ponadgimnazjalnych w Internecie i dzięki nim podejmuje decyzje edukacyjne.
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4. Jak gimnazjum przygotowało Cię do samodzielnej nauki?

Można śmiało stwierdzić, iż Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej
przygotowuje swoich uczniów do dalszej samodzielnej nauki. Świadczą o tym odpowiedzi
73% Absolwentów. Jedynie 7% osób twierdzi, że szkoła słabo ich przygotowała do dalszych
etapów edukacji.
Wspaniałe jest również to, że aż 79% naszych Absolwentów uważa, iż zakres
wiadomości, jakie zdobyli w naszej szkole był wystarczający do podjęcia nauki w szkole
ponadgimnazjalnej.
5. Oceń swoje możliwości jako ucznia w nowej szkole.

Jeżeli zaś chodzi o ocenienie swoich możliwości, jako ucznia nowej szkoły to, aż 39%
uczniów uważa je za wysokie i 15% za bardzo wysokie. Zatem ponad połowa naszych
Absolwentów powinna doskonale radzić sobie w kolejnym etapie edukacji.
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6. Nasi Absolwenci zostali poproszeni o wypisanie mocnych stron Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Szlichtyngowej. Oto one:
MOCNE STRONY
Życzliwi ludzie
Miła atmosfera
Mała ilość uczniów w oddziałach
Możliwość udziału w licznych konkursach przedmiotowych
Atrakcyjne imprezy i uroczystości szkolne
Atrakcyjne wycieczki
Ciekawe koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne

Ankietowani absolwenci bardzo wysoko ocenili dobrą atmosferę panującą
w gimnazjum, która przyczyniła się według nich do przygotowania do dobrego
funkcjonowania w nowej społeczności szkolnej. Działania podejmowane w gimnazjum
zdaniem ankietowanych dobrze przygotowały ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
do podejmowania aktywności w zespole rówieśniczym i do samodzielnego uczenia się.
7. W tym punkcie zadano Absolwentom pytanie o kontynuacji nauki tych samych języków
obcych, co w gimnazjum. Okazało się, iż tylko 7 osób wybrało inny język obcy – francuski.
Wybór nowego języka obcego związany był z zainteresowaniem państwem francuskim oraz
chęcią nauczenia się czegoś nowego.
8. Zapytaliśmy również naszych uczniów, czy po zakończeniu szkoły ponadgimnazjalnej
zamierzają kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Uczniowie w 64% zadeklarowali,
że w przyszłości zamierzają dalej kształcić się na wymarzonych i wybranych przez siebie
kierunkach oferowanych przez wyższe uczelnie państwowe.

Wszystkim życzymy samych sukcesów na dalszej ścieżce edukacyjnej, zawodowej
i osobistej!

N. Bojko
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