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Wyniki zdawalności egzaminów zawodowych potwierdzających nabycie kwalifikacji 

zawodowych  („starego” egzaminu zawodowego) w szkołach Aglomeracji Opolskiej  

w latach 2013-2015 
 

1) Procent uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2013 
Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu) w szkołach Aglomeracji Opolskiej w 2013 roku. 

Jednostka SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

Wynik 
liczba 

przystępujących 
liczba 

uzyskujących 
dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

liczba 
przystępujących 

liczba 
uzyskujących 

dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

liczba 
przystępujących 

liczba 
uzyskujących 

dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

Aglomeracja 
Opolska 

 676  485  71,7 889   677 76,2  239   181 75,7 

*Źródło: zestawienie sporządzone w OKE we Wrocławiu na podstawie danych opublikowanych na stronie www.oke.wroc.pl  (wyniki „starego” 
egzaminu zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przystępujący po raz pierwszy, sesja zimowa i letnia) 
 
 

2) Procent uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2014 

Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu) w szkołach Aglomeracji Opolskiej w 2014 roku. 

Jednostka SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

Wynik 
liczba 

przystępujących 
liczba 

uzyskujących 
dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

liczba 
przystępujących 

liczba 
uzyskujących 

dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

liczba 
przystępujących 

liczba 
uzyskujących 

dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

Aglomeracja 
Opolska 

 83 61  73,5   866  648 74,8   52  31  59,6 

 *Źródło: zestawienie sporządzone w OKE we Wrocławiu na podstawie danych opublikowanych na stronie www.oke.wroc.pl  (wyniki „starego” 
egzaminu zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przystępujący po raz pierwszy, sesja zimowa i letnia) 
 
 

3) Procent uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2015 

Uwaga – w przypadku szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych dla roku 2015 należy 

brać pod uwagę wyniki uzyskiwane w technikach, zgodnie z tabelą poniżej. 

 
Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie 
dyplomu) w szkołach Aglomeracji Opolskiej w 

2015 roku. 

Jednostka TECHNIKUM 

Wynik 
liczba 

przystępujących 
liczba 

uzyskujących 
dyplom 

% 
uzyskanych 
dyplomów  

Aglomeracja 
Opolska 

956  769   80,4 

 *Źródło: zestawienie sporządzone w OKE we Wrocławiu na podstawie danych opublikowanych na stronie www.oke.wroc.pl  (wyniki „starego” 
egzaminu zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przystępujący po raz pierwszy, sesja zimowa i letnia) 

 

 

Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu – „stary egzamin”)  

w szkołach policealnych Aglomeracji Opolskiej 

Rok Średnia zdawalność w % 

2013 71,7 

2014 73,5 

2015   80,4* 

Łącznie 76,7 
             *Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach Aglomeracji Opolskiej w roku 2015 
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Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu – „stary egzamin”)  

w technikach Aglomeracji Opolskiej 

Rok Średnia zdawalność w % 

2013 76,2 

2014 74,8 

2015 80,4 

Łącznie 77,2 

 

Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu – „stary egzamin”)  

w zasadniczych szkołach zawodowych Aglomeracji Opolskiej 

Rok Średnia zdawalność w % 

2013 75,7 

2014 59,6 

2015   80,4* 

Łącznie 78,7 
             *Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach Aglomeracji Opolskiej w roku 2015 

Metodologia pomiaru 

Uwaga - W celu ustalenia czy dana szkoła lub placówka systemu oświaty, która ma zostać objęta 

wsparciem w ramach projektu osiąga najsłabsze wyniki edukacyjne w skali Aglomeracji Opolskiej, 

należy zestawić średnią zdawalność w % egzaminu zawodowego („stary” egzamin) danej szkoły lub 

placówki systemu oświaty ze średnią zdawalnością w % egzaminu zawodowego w skali Aglomeracji 

Opolskiej, biorąc pod uwagę: dla techników wyniki z lat 2013, 2014 i 2015 (średnia ważona z tych lat), 

natomiast w przypadku szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych wyniki z lat 2013 i 2014 

(średnia ważona z tych lat dla danego typu szkoły) oraz z roku 2015 (średnia ważona dla techników 

z roku 2015*). 
*z uwagi na zmianę systemu egzaminacyjnego do „starego egzaminu” w 2015 r. przystępowała znikoma liczba uczniów, dlatego w przypadku 

szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych dla roku 2015 należy brać pod uwagę wyniki uzyskiwane w technikach Aglomeracji 

Opolskiej w 2015 r. 

Przykład: 

Zdawalność egzaminu zawodowego (uzyskanie dyplomu – „stary egzamin”)  

w zasadniczych szkołach zawodowych Aglomeracji Opolskiej 

rok Średnia zdawalność w % 

2013 75,7 

2014 59,6 

2015 80,4 

Łącznie 78,7 

Wyniki Zasadnicza Szkoła Zawodowa X: 

Rok Liczba przystępujących Liczba uzyskujących 
dyplom 

% uzyskanych 
dyplomów 

2013 170 86 50,6 

2014 143 83 58,0 

2015 151 120 79,5 

Łącznie 464 289 62,3 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa X na przestrzeni ostatnich trzech lat osiąga z egzaminu zawodowego 

osiąga wyniki na poziomie niższym niż średnia dla Aglomeracji Opolskiej, dlatego Szkoła X będzie 

uznana za uzyskującą najsłabsze wyniki w skali Aglomeracji Opolskiej. 


