LOSY ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ROKU SZKOLNEGO 2010/2011.
W poprzednim roku szkolnym 2010/2011 mury Zespołu Szkół w CzerwionceLeszczynach opuścił kolejny rocznik absolwentów. Szkołę ukończyło prawie 150 uczniów
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Jak potoczyły się ich dalsze losy? Większość
z nich skontaktowała się ze szkołą, wychowawcą lub przyjaciółmi z klasy, aby ich o tym
poinformować. To pozwoliło nam na przygotowanie krótkiej charakterystyki dalszej drogi
rozwoju tegorocznych maturzystów.
W tym roku 75% absolwentów Liceum Ogólnokształcącego kształci się dalej studiując
czy też uczęszczając do szkoły policealnej. Na tę formę dalszego rozwoju zawodowego
zdecydowało się 42% absolwentów Technikum. Wynik ten pozostał na zbliżonym poziomie
w przypadku uczniów Technikum i uległ pogorszeniu wśród absolwentów Liceum.

Poniższe wykresy przedstawiają procentowy rozkład ilości absolwentów Liceum
i Technikum, w podziale tych, którzy kontynuują naukę, pracują zawodowo, w tej chwili nie
podjęli ani nauki ani pracy oraz Ci uczniowie z którymi nie udało się skontaktować.
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Dane te rozkładają się różnie nie tylko ze względu na to jaką szkołę ukończyli
uczniowie, ale także biorąc pod uwagę kierunek kształcenia. Poniżej dane dotyczące
absolwentów Liceum.

Uczniowie klasy 3A kształcili się w Liceum Ogólnokształcącym z poszerzoną ilością
godzin języka angielskiego. Większość z nich obecnie kontynuuje naukę. Wśród kierunków
studiów najczęściej wybieranych przez uczniów tej klasy można wskazać filologię polską,
kulturoznawstwo, ale co ciekawe kilkoro z nich wybrało kierunek górniczy. Natomiast jedyna
osoba, która zdecydowała się na szkołę policealną wybrała farmację.
Niestety nie ze wszystkimi uczniami klasy 3B – klasy biologiczno-chemicznej udało
się skontaktować. Jednak z informacji jakie szkoła posiada wynika, iż większość kontynuuje
naukę studiując. Uczelnie najpopularniejsze wśród studiujących to: Akademia górniczoHutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania
Fizycznego w Raciborzu czy Politechnika Śląska w Gliwicach.
Klasa 3C była pierwszym rocznikiem klasy europejskiej w naszej szkole. Uczniowie,
Ci mieli poszerzoną ilość godzin z języków obcych, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Część osób z tej klasy studiuje zgodnie z wcześniejszym preferencjami na kierunkach
humanistycznych (politologia, pedagogika, filologia). Jednak są wśród nich także Ci, którzy
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zdecydowali się kształcić na kierunkach ekonomicznych i technicznych – ekonomia, finanse
i rachunkowość czy logistyka lub górnictwo. Wielu z nich wybrało studia w Rybniku.
W tym roku po raz pierwszy uczniowie klasy 3D to osoby zainteresowane lotnictwem
i naukami ścisłymi - klasa lotnicza. Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zainteresowaniami
kilkoro z nich obecnie studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunkach
lotniczych. Pozostali również wybrali głównie kierunki techniczne – transport, geologię,
budownictwo, architekturę.
Poniższy wykres przedstawia podział uczniów na studiujących i kształcących się
w szkole policealnej.
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Dane te inaczej przestawiają się wśród absolwentów Technikum.

Większość uczniów klasy 4TE Technikum ekonomicznego, niestety nie kontynuuje
nauki. Tylko sześć osób zdecydowało się na studia. Wszyscy z nich wybrali uczelnię
ekonomiczną, kierunek - finanse lub ekonomia. Studiują w Rybniku na Uniwersytecie
Ekonomicznym.
Wśród absolwentów klasy 4TI Technikum informatycznego jest grupa osób, która
podjęła pracę zawodową, zaś Ci którzy studiują często wybrali kierunek zgodny z kierunkiem
Technikum i poszerzają swoją wiedzę informatyczną. Pozostali zaś kierunki górnicze,
mechaniczne czy budownicze.
Niestety dane kolejnej klas 4TG Technikum żywienia i gospodarstwa domowego
wskazują, że tylko sześcioro z nich zdecydowało się na kontynuowanie nauki i każdy z nich
wybrał kierunek inny od kształcenia w szkole średniej – górnictwo, budownictwo lub
pedagogikę.
Uczniowie klasy 4TO Technikum ochrony środowiska także w większości podjęli
pracę zawodową. Te osoby, które konturują naukę wybrali szkołę policealną z kierunkiem
kształcenia – kosmetologia lub farmacja.
Tylko pięcioro absolwentów Zespołu Szkół wybrało dalsze uczelnie i obecnie
mieszkają na stancji. Pozostali kształcą się w naszym województwie, dojeżdżając codziennie
na zajęcia.
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Z powyższych rozważań wynika, że młodzież naszej szkoły zrealizowała swoje cele
przedmaturalne i większość z nich jest teraz studentami bądź słuchaczami szkół policealnych.
Okazało się zatem, iż ich marzenia stały się rzeczywistością. Należy jedynie życzyć im
powodzenia i dalszej konsekwencji w spełnianiu marzeń nie tylko zawodowych, ale także
osobistych.
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