Ruszyły egzaminy gimnazjalne (VIDEO)
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Dziś (10.04) rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. W sześciu skierniewickich szkołach
publicznych i dwóch niepublicznych uprawnionych do ich zdawania jest w sumie 486
uczniów.

W Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących, który odwiedziliśmy, do egzaminu podeszło 95
uczniów. Frekwencja jest tu 100-procentowa. W pierwszej części uczniowie zdają WOS i historię.
– Przed historią mocno się nie stresuję, gorzej będzie jutro, przed matematyką i przyrodniczymi, bo
bardziej mi na tych przedmiotach zależy – mówi Agata Krupińska z gimnazjum w ZSSO. – Staram się
nie wnikać w strajki, bo nie jestem na miejscu nauczycieli, ale spodziewałam się, że egzaminy się
odbędą, byłoby za duże zamieszanie gdyby się nie odbyły – dodaje.
– Miałem wątpliwości czy egzamin się odbędzie, ale staram się podchodzić raczej bez stresu. Były
dwa dni wolnego, można było materiał powtórzyć, nauczyciele zostawili nam wskazówki jak się uczyć

– mówi Kacper, uczeń tej samej szkoły.
W powołanych komisjach egzaminacyjnych strajkujących nauczycieli zastępują m. in. katecheci i
księża.
– To moment takiej niepewności dla uczniów – mówi ks. Tomasz Wodnicki z parafii św. Stanisława,
wchodzący w skład komisji w ZSSO. – Kiedy z nimi rozmawiałem nie wiedzieli kiedy, o której, jak i
dlaczego, nie rozumieją sytuacji, w której się znaleźli. – Dziś jestem z dzieciakami, to co do mnie
należy, to modlitwa za nich – dodaje.
– Egzaminy się odbywają, dzieci nie zostały pozbawione ich zdawania. Piszą je też moi
wychowankowie, bardzo to z innymi protestującymi nauczycielami przeżywamy, ale znaleźliśmy się
między młotem a kowadłem – mówi Dorota Hałatiuk, nauczyciel języka polskiego, stojąca na czele
ogniska ZNP w ZSSO. – Walka o byt, o szacunek trwa, jest nam z tym źle, ale nie mamy wyjścia –
dodaje.
Dziś o godz. 9. uczniowie piszą egzaminy z WOS i historii. Na rozwiązanie testu mają 60 minut. O
godzinie 11. przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Jutro kolejny dzień egzaminów.
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