
ANALIZA WYNIKÓW BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW  

GIMNAZJUM NR 1 IM. AKADEMII KRAKOWSKIEJ W JERZMANOWICACH 

PRZEPROWADZONA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Po raz drugi przeprowadzono w naszej szkole badanie losów jej absolwentów. Badano 

losy absolwentów z lat 2010-2013. Dane zebrano za pomocą ankiety, która zawierała  

4 pytania dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz dzięki kontaktom 

indywidualnym, e-mailowym, rozmowom telefonicznym z uczniami i rodzicami zebraliśmy 

szereg informacji. 

 

Badaniami objęto 59 absolwentów, badano 59, w tym 30 dziewcząt i 29 chłopców.  

 

Analiza wyników badania ankietami: 

Pytanie 1, jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrali nasi absolwenci: 

 

 

Naukę w liceum ogólnokształcącym podjęło 28 uczniów, 24 badanych zdecydowało się na 

edukację w technikum, natomiast 7 absolwentów uczy się w zasadniczej szkole zawodowej. 

Zatem 100 % naszych absolwentów uczy się w szkole ponadgimnazjalnej. 

 



Pytanie 2, czy udało Ci się dostać do szkoły pierwszego wyboru, ankietowani odpowiadali 

następująco : 

 

 

51 absolwentom udało się dostać do wybranej przez siebie szkoły, 5 ankietowanych niestety 

nie dostało się do szkoły pierwszego wyboru. 3 badanych nie udzieliło odpowiedzi. 

Pytanie 3: czy jesteś zadowolony z wybranej przez siebie szkoły? 

 



54 badanych odpowiedziało, że są zadowoleni z wybranej przez siebie szkoły. 2 uczniów 

niestety, nie jest zadowolonych, 3 osoby nie wskazały odpowiedzi w tym pytaniu. 

Pytanie 4, co zdecydowało o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, ankietowani odpowiadali: 

 

 

Przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej aż 30 absolwentów kierowało się opiniami innych. 

Na drugim miejscu wskazywano na zainteresowania, 29 uczniów wypowiedziało się za tym 

kryterium wyboru. 19 badanych stwierdziło, że ważny jest dojazd do szkoły, 14 absolwentów 

zważało na prestiż i renomę wybranej szkoły, tylko 3 badanych kierowało się wyposażeniem 

klasopracowni, natomiast 10 ankietowanych wskazało inne powody wyboru danej szkoły. 

 

Indywidualne rozmowy z uczniami oraz rodzicami pozwoliły nam stwierdzić,  

że edukacja w naszym gimnazjum dobrze przygotowała młodzież do egzaminów 

gimnazjalnych, w których uczniowie uzyskali wysokie wyniki oraz nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej.  

  Aż 86 % ankietowanych dostało się do szkoły pierwszego wyboru, przy czym 92 % 

badanych jest zadowolonych z wybranej przez siebie szkoły. 28 ankietowanych zdecydowało 

podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym. Dużą popularnością cieszyło się LO nr X  

w Krakowie, aż 10 absolwentów kontynuuje naukę w tej szkole. Pozostali uczą się w LO nr 



VII, XIV, XVII, XX, XXVI w Krakowie oraz w LO nr I i II w Olkuszu. Naukę w technikum 

podjęła podobna liczba uczniów, bo aż 24 badanych. Decydując się na edukacje w technikum 

zwracano uwagę na zdobycie ciekawego zawodu i uwzględniano plany na przyszłość. W tym 

roku popularne okazało się Technikum nr 1 w Olkuszu, 8 ankietowanych kontynuuje naukę  

w tejże szkole. Pozostali wybrali technika w Krakowie m.in.:  Technikum nr I, IV, IX, XIV, 

XV, XXII,  XXV w Krakowie a także Technikum nr IV w Olkuszu. Najpopularniejsze 

okazały się kierunki kształcenia takie jak: technik mechanik, technik pojazdów 

samochodowych, technik usług hotelarskich. Naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej 

podjęło 7 absolwentów, uczęszczają oni do ZSZ w Giebułtowie, przygotowując się  

do zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz do ZSZ nr IV w Olkuszu, poznając 

zawód fryzjera a także do ZSZ nr XXIII w Krakowie, kształcąc się na kierunku kucharz małej 

gastronomii.  

Bardzo ważnym elementem w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej okazują się opinie 

innych, najczęściej rodziców, koleżanek i kolegów, którzy uczą się bądź też zakończyli 

edukację w danej szkole.  Pocieszający jest fakt, że 29 uczniów kierowało się swoimi 

zainteresowaniami, wybierając szkoły, w których będą realizować swoje pasje a także plany 

na przyszłość. Bardzo mała liczba ankietowanych, bo tylko 3 osoby, zwróciła uwagę na 

wyposażenie klasopracowni w szkole. Zdecydowanie duże znaczenie ma dojazd do szkoły 

oraz jej renoma. Około 20 absolwentów wskazało te kryteria przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. Dla wielu badanych ważny jest poziom nauczania w danej szkole, 

zdawalność matur w latach poprzednich, nauka języka obcego np. rosyjskiego, a przede 

wszystkim zdobycie zawodu.  
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