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Tygodnik „Veidas” opublikował po raz dziesiąty
ranking najlepszych gimnazjów i szkół średnich na
Litwie. Podobnie jak w roku ubiegłym najlepszym
spośród polskich szkół okazało się wileńskie
Gimnazjum im. Jana Pawła II, które uplasowało się na
30 miejscu.

„Jak się traf ia do pierwszej setki to już jest dobrze” -
powiedział PL DELFI Adam Błaszkiewicz, dyrektor
Gimnazjum im. Jana Pawła II. Zdaniem dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II ma tak wysoka ocenę,
ponieważ ostatnio w rankingu „Veidasa” zaczęto uwzględniać wyniki z egzaminów państwowych, zaś wybór
przyszłych studiów wśród uczniów stał się bardziej świadomy.

Błaszkiewicz sądzi, że każdy ranking szkół ma swoje niuanse i zawsze pewne rzeczy można w nim
skrytykować. „Jak można ocenić wartość dodatnią szkoły? Jeśli w jednej szkole jest więcej dzieci z rodzin
asocjalnych, to nigdy tam nie będzie tak dobry wynik, jak w innej szkole. (…) Trzeba patrzeć na tendencje,
jeśli szkoła przez kilka lat utrzymuje się na pewnym poziomie, to znaczy, że sprawy w szkole mają się
dobrze” – uważa Błaszkiewicz.

Co prawda w tym roku Gimnazjum im. Jana Pawła II spadało o 3 punkty. Prawdziwie rekordowego skoku
natomiast dokonała szkoła średnia im. Św. Kazimierza w Miednikach, która z 70. miejsca wskoczyła na 31.
Do pierwszej 50 – tki dostały się jeszcze wileńskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz Szkoła Średnia
im. Szymona Konarskiego. Pierwsze skoczyło z 84. miejsca na 47., natomiast Szkoła Średnia im.
Konarskiego spadła z 44. na 48.

Pozostałe placówki oświatowe z polskim językiem nauczania znalazły się na dalszych miejscach. Z 46 na 75
spadła wileńska Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli. Odnotowała spadek także Szkoła Średnia im.
Michała Balińskiego w Jaszunach (z 39. na 77.). Poza pierwszą setką znalazło się i tym razem Gimnazjum
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Solecznikach. Co prawda Gimnazjum polepszyło w tym roku swoje notowania
(z 212. na 103. miejsce).

Miejsce szkoły w tabeli rankingowej zależało od sumy punktów przyznanych za wyniki w takich kategoriach,
jak: liczba uczniów, którzy dostali się na wyższe uczelnie na Litwie, liczba uczniów, którzy dostali się na
wyższe uczelnie za granicą, średnia ocen wszystkich, którzy zdawali egzamin państwowy z języka
litewskiego, matematyki, historii i języków obcych, a także procent tych uczniów, którzy zdali powyższe
egzaminy z wynikiem od 90 do 100 procent.
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