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 Za nami trudny rok szkolny i wyjątkowy egzamin maturalny. Przystępowali do niego 
absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w ciągu trzech lat nauki w liceum co roku 
doświadczyli edukacji zdalnej. Tym bardziej więc cieszą nas wyniki egzaminu 
maturalnego – możemy z całą pewnością przyznać: to sukces! 

W szkołach powiatu oleckiego do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych 
przystąpiło 157 absolwentów, zdało 109 osób ( 69% ). 

 W naszej szkole do egzaminów przystąpiło 72 tegorocznych absolwentów; nie zdało 
8 osób, w tym 6 będzie przystępować do poprawki w sierpniu. Zdawalność egzaminu 
maturalnego wynosi 88, 89%. W sierpniu mamy szansę osiągnąć jeszcze lepszy 
wynik. 

Warto umieścić nasz wynik w kontekście wyników kraju: w całej Polsce zdawalność 
we wszystkich typach szkół wyniosła 78,2%; w województwie warmińsko-mazurskim 
75,7%. W liceach ogólnokształcących natomiast 84%, w województwie – 81%. 
Wszystkie te wyniki są wyraźnie niższe niż osiągnięty przez naszych uczniów. 

 

I jeszcze garść szczegółów: średnie wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym z 
matematyki, geografii i języka polskiego są wyższe niż średnie kraju dla liceów 
ogólnokształcących i wyższe niż wyniki prawie wszystkich liceów w okolicznych 
miastach. Podobnie na poziomie podstawowym. Z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym mamy 34 uczniów z wynikiem ponad 90%. Sześciu uczniów z wynikiem 
100%. „Setki” są też oczywiście z matematyki – aż pięć! I 19 osób z wynikiem powyżej 
90%.  

Dumą napawają nas wyniki uczniów, którzy zdali egzamin najlepiej – ze wszystkich 
zdawanych egzaminów uzyskując ponad 80%, a nawet ponad 90%. Taka średnia 
otwiera drzwi na każdą wymarzoną uczelnię!  

Jeszcze raz gratulujemy tegorocznym maturzystom i trzymamy kciuki za rekrutację na 
studia! 

A więc? Jesteśmy szkołą, która potrafi doprowadzić do sukcesu uczniów zdolnych i 
ambitnych. Możemy zestawiać nasze wyniki ze szkołami w regionie. Jesteśmy szkołą, 
która umożliwia zdanie egzaminu także tym, którzy potrzebują więcej czasu, wsparcia, 
opieki. 

 Naprawdę umiemy uczyć! 

Katarzyna Kamińska 

Dyrektor szkoły 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


