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Gimnazja mogące poszczycić się wysokimi
osiągnięciami są nie tylko w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie.
Stopniowo przybywa szkół, których wychowankowie co
roku dobrze zdają egzaminy. Wykazał to najnowszy -
trzynasty już - ranking 346 gimnazjów na Litwie
przeprowadzony przez tygodnik "Veidas". Prowadzą w
nim placówki oświatowe znane od lat. Na pierwszym
miejscu plasuje się Liceum Wileńskie, na drugim -
Gimnazjum Uniwersytetu Technologicznego w Kownie,
na trzecim - Liceum Kłajpedzkie. Najlepsza ze szkół
polskich w tegorocznym rankingu - Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w rejonie wileńskim - uplasowała
się na 23. pozycji. Do pierwszej pięćdziesiątki najlepszych gimnazjów w kraju trafiło 17 gimnazjów z Wilna, 9 z
Kowna, po 4 z Kłajpedy, Szawli i rejonu wileńskiego (3 polskie i 1 litewskie).

Największy wpływ na miejsce gimnazjum w rankingu miały w tym roku wyniki państwowych egzaminów
maturalnych - do 70 punktów ostatecznej oceny. Drugie kryterium dotyczy przyjęć abiturientów szkół na studia -
do 20 punktów gimnazjum mogło otrzymać za uczniów, którzy dostali się na wymieniony na pierwszym miejscu
kierunek studiów na uczelni wyższej na Litwie. Wpływ wyników egzaminów maturalnych na ostateczną ocenę
szkoły zmniejszył nieco wprowadzony w tym roku trzeci składnik - osiągnięcia wychowanków szkoły w
republikańskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Za I-III miejsca zdobyte w nich przez uczniów klas 9-
12 w roku szkolnym 2015-2016 szkoła mogła otrzymać do 10 punktów ostatecznej oceny.

W pierwszej piątce najlepszych gimnazjów w kraju znalazły się w tym roku również Gimnazjum Jezuitów w
Wilnie (4. miejsce) i Gimnazjum "Ąžuolyno" w Kłajpedzie (5. miejsce).  

Jak co roku, większość gimnazjów w rankingu znacznie zmieniła swoje pozycje - jedne spadły o kilkadziesiąt
miejsc, inne z końca zestawienia podniosły się i znalazły się w pierwszej połowie rankingu, wyprzedzając szkoły,
które przed rokiem plasowały się na lepszych miejscach. Co roku w pierwszej dwudziestce znajdują się w
większości te same szkoły, choć zmieniają miejsca na liście. 

Najlepsza ze szkół polskich w tegorocznym rankingu tygodnika "Veidas", Gimnazjum im. św. Urszuli
Ledóchowskiej w Czarnym Borze w rejonie wileńskim, uplasowała się na 23. pozycji (średnia ocen na
egzaminach maturalnych - 62,9, a 62,5 proc. tegorocznych maturzystów szkoły wstąpiło na wyższe uczelnie na
Litwie w pierwszym podejściu). Kolejna z polskich szkół, Gimnazjum w Rukojniach w rejonie wileńskim, zajęła
26. miejsce (średnia ocen maturalnych - 60,3, zaś 66,7 proc. maturzystów dostało się na studia w pierwszym
podejściu). Na miejscu 29. uplasowało się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (średnia ocen na egzaminach
maturalnych - 61,6, natomiast 60 proc. abiturientów wstąpiło na studia w pierwszym podejściu). Na 40. pozycji
jest Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim (średnia ocen - 58,7, a 50 proc.
maturzystów wstąpiło na wyższe uczelnie na Litwie).

À propos, wśród 4 gimnazjów rejonu wileńskiego, które trafiły do pierwszej pięćdziesiątki najlepszych szkół na
Litwie, 3 - to gimnazja polskie, 1 - gimnazjum litewskie (Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu w rejonie
wileńskim).  

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie znalazła się, co prawda, poza pierwszą piećdziesiątką,
zajmując miejsce 53., ale może poszczycić się największą wśród polskich szkół liczbą zdobywców I-III miejsc na
republikańskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych (5) w minionym roku szkolnym.
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Na 64. pozycji uplasowało się Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, na 77. miejscu - Szkoła
Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie, na 81. pozycji - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, na 94.
miejscu - Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim, na 99. pozycji - Gimnazjum im. Michała Balińskiego
w Jaszunach w rejonie solecznickim.  

W drugiej setce znalazły się: Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim (132), Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza w Landwarowie w rejonie trockim (145), polsko-litewsko-rosyjskie Gimnazjum w Pogirach (149) w
rejonie wileńskim, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim (153),
Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńskim (154), Gimnazjum im. Stanisława
Moniuszki w Kowalczukach w rejonie wileńskim (164), Gimnazjum w Bujwidzach w rejonie wileńskim (168),
Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach w rejonie solecznikim (170).

Do trzeciej setki trafiły: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (214), Gimnazjum im. Św. Rafała
Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim (225), polsko-rosyjskie Gimnazjum w Trokach (226), Szkoła
Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim (228), polsko-litewskie Gimnazjum w Awiżeniach
w rejonie wileńskim (233), Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim (244),
Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole w rejonie wileńskim (254), Gimnazjum im. Elizy
Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim (271), Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie
wileńskim (283), Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach w rejonie solecznickim (291).

Na podstawie: veidas.lt  
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