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Na pierwszym miejscu w skali kraju pod względem wyników z chemii jest Gimnazjum im. W. Syrokomli Fot. Marian
Paluszkiewicz

Czasopismo „Reitingai”, jak co roku w grudniu, ogłosiło ranking najlepszych
gimnazjów oraz uczelni wyższych Litwy.
Gimnazja były oceniane na podstawie tegorocznych wyników państwowych egzaminów
maturalnych z następujących przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, historii, matematyki, informatyki, biologii,
chemii, geografii i fizyki.
W każdej kategorii wybranych zostało 50 najlepszych szkół spośród około 450 szkół
średnich i gimnazjów działających na Litwie. Wśród najlepszych szkół w każdej kategorii
rankingowej są polskie – zarówno działające w Wilnie, jak i w mniejszych
miejscowościach Wileńszczyzny.
Czasopismo „Reitingai” podało także informację, że w ciągu ostatnich 16 lat liczba
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uczniów na Litwie zmniejszyła się prawie o połowę, w niektórych samorządach nawet o
dwie trzecie. W 2001 r. było 604 tys. uczniów, w 2017 –330,8 tys. Największy spadek
odnotowano w rejonie wisagińskim.
Zdaniem redaktora naczelnego, Gintarasa Sarafinasa, mniejsza liczba dzieci ma wpływ
na jakość nauczania, ponieważ w pewnych regionach zaczyna brakować specjalistów.
„Szybko pojawią się takie samorządy, gdzie żadne dziecko nie będzie mogło wstąpić na
bezpłatne studia” – zaznaczył Sarafinas.
Na pierwszym miejscu w skali kraju
pod względem wyników z chemii
jest Gimnazjum im. W. Syrokomli w
Wilnie. Gimnazjum im. J.
Śniadeckiego w Solecznikach
zajmuje 22. pozycję, Gimnazjum im.
M. Balińskiego w Jaszunach –29.
miejsce, 31-35. – Gimnazjum im. J.I.
Kraszewskiego w Wilnie.
– Palmę pierwszeństwa w tej
kategorii zdobyliśmy dzięki naszej
Wśród najlepszych szkół w każdej kategorii rankingowej są
polskie – zarówno działające w Wilnie, jak i w mniejszych
abiturientce, Dominice
miejscowościach Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz
Wasilewskiej, która znalazła się w
gronie najlepszych maturzystów na
Litwie. Gratulacje złożył jej premier Litwy, Saulius Skvernelis. Zdobyła maksymalną
ocenę – 100 punktów z 4 egzaminów państwowych – języka litewskiego, matematyki,
języka angielskiego i chemii. Tej ostatniej uczyła się u pedagog Krystyny Tuczkowskiej –
powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Regina Lewicka, wicedyrektor ds. nauczania
Gimnazjum im. W. Syrokomli.
Zaznaczyła, że gimnazjum nie grozi na razie brak uczniów, bo nie obowiązuje jego
rejonizacja – mogą tu uczyć się dzieci z całego Wilna. Jednak liczba uczniów w
porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 25 osób. Obecnie w gimnazjum uczy
się 822 uczniów.
W tegorocznym rankingu 50 szkół, które najlepiej uczą języka litewskiego, jest tylko
jedna polska – Gimnazjum w Rukojniach (17. miejsce). Szkoła ta znalazła się w
czołówce po raz kolejny. W ubiegłym roku była na 19. miejscu. W tym roku placówka ta
zajęła 19. miejsce pod względem wyników egzaminu z języka rosyjskiego. Dyrektor
gimnazjum, Oleg Nikończyk, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył, że za dobre
wyniki z języka litewskiego uczniowie powinni być wdzięczni przede wszystkim swojej
nauczycielce, lituanistce Lilii Jeremiejewej, która m.in. została wyróżniona wśród
najlepszych nauczycieli Wileńszczyzny w tegorocznym konkursie „Najlepsza szkoła,
najlepszy nauczyciel”.
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– Co prawda ilość składających egzamin z rosyjskiego zmniejsza się z roku na rok, ale
wyniki u tych, którzy wybierają ten egzamin, są bardzo dobre. W tym roku dwie osoby
zdobyły 100 punktów, a jedna 90 – zaznaczył dyrektor.
Odniósł się również do problemu spadającej liczby uczniów.
– Powodem jest niż demograficzny. Ostatnio jednak u nas
sytuacja się stabilizuje. Obecnie w „zerówce” mamy 12 dzieci,
czyli o jedno więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Placówka liczy obecnie 217 uczniów – dodał Oleg Nikończyk.
Wśród 50 szkół z najlepszymi wynikami z języka angielskiego
są dwie polskie: Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w
Czarnym Borze (18. miejsce) i Gimnazjum im. S. Moniuszki w
Kowalczukach (39. miejsce).

Regina Lewicka

Jak co roku polskie szkoły dobrze wypadły pod względem wyników egzaminu z języka
rosyjskiego. 9 szkół znalazło się wśród 50 najlepszych. Gimnazjum w Rukojniach (19.
miejsce), Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (24. miejsce), Gimnazjum im. św.
S. Kostki w Podbrzeziu (25. miejsce), Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie (26. miejsce).
5 szkół polskich znalazło się na liście z najlepszymi wynikami z fizyki. Są to: Gimnazjum
im. M. Balińskiego w Jaszunach (7. miejsce), Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (9.
miejsce), Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (16. miejsce), Gimnazjum im. J.I.
Kraszewskiego w Wilnie (19. miejsce).
Egzamin maturalny z biologii dobrze zdali uczniowie Gimnazjum w Mickunach (6-7.
miejsce), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (17-19. miejsce).
Wśród szkół z najlepszymi wynikami z matematyki są cztery
polskie:
Gimnazjum im. św. J. Bosko w Jałówce (5. miejsce),
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (11. miejsce),
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (28. miejsce).
Informatyki dobrze uczą: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
(4-5. miejsce), Gimnazjum w Ejszyszkach (14. miejsce) i
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (42-43. miejsce).

Oleg Nikończyk

Na egzaminie z historii najlepiej wypadli maturzyści:
Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (17-18. miejsce),
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (38. miejsce). Maturzyści Gimnazjum
im. K. Parczewskiego w Niemenczynie mieli również dobre wyniki na egzaminie z
geografii (6. miejsce).
Pismo „Reitingai” publikuje również ranking szkół początkowych, progimnazjów i
gimnazjów stworzony na podstawie wyników olimpiad przedmiotowych. Według
osiągnięć olimpijskich uczniów klas początkowych na 2. miejscu jest Gimnazjum im. W.
Syrokomli w Wilnie.
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