Poznaliśmy ósmoklasistki i specjalistę na 100%!
2020-12-22
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie przeszkodziła krakowskim uczniom w osiągnięciu
niezwykłych wyników na egzaminach. Po raz pierwszy w historii przyznano tytuł „Specjalisty
100%”, który trafił do Artura Mądrego – jedynego ucznia w Krakowie, który zdał egzamin
zawodowy na 100 procent! To jednak nie koniec dobrych wieści. Trzy krakowskie uczennice
mogą w tym roku pochwalić się natomiast zdobyciem tytułu „Ósmoklasistek 100%”, dzięki
osiągnięciu przez nie najwyższych możliwych wyników na egzaminach po szkole
podstawowej.

- Uczniowie z Krakowa w minionym roku szkolnym osiągnęli bardzo wysokie wyniki
zarówno na egzaminach ósmoklasisty, jak i na egzaminach maturalnych oraz
zawodowych. Nieustannie, rezultaty osiągane przez krakowskich uczniów należą nie
tylko do najlepszych w całej Małopolsce, ale także do jednych z najwyższych wyników
w skali całego kraju. Od 2015 r. najzdolniejszych wyróżniamy nagrodami
przyznawanymi w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów,
który w ostatnich latach został poszerzony o nowe formy wsparcia. W 2020 r. po raz
pierwszy została przyznana nagroda „Specjalista 100%”, którą mogą otrzymać
uczniowie techników i szkół branżowych zdający egzaminy zawodowe z najwyższym
możliwym rezultatem – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki.
Pierwszy wyróżnienie to otrzymał Artur Mądry, uczeń szkoły branżowej w Zespole
Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, który jako jedyny w Krakowie zdał egzamin
zawodowy na 100%. Dzięki temu jest jedyną osobą w naszym mieście, mogącą
poszczycić się prestiżowym tytułem „Specjalisty 100%”.
Ponadto, po raz drugi przyznane zostały nagrody „Ósmoklasista 100%”, którymi
nagradzane są osoby zdające wszystkie trzy egzaminy ósmoklasisty – z języka
polskiego, matematyki i języka obcego – z najwyższymi wynikami. Udało się to trzem
uczennicom krakowskich szkół: Alicji Downar (Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie),
Zofii Kramarz (Prywatna Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Krakowie) i Hannie Wójcik
(Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” w Krakowie).
Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, indywidualne
uroczystości nagród były organizowane przez dyrektorów poszczególnych szkół.
Uczniowie „na 100%” oprócz zaszczytnych tytułów, otrzymali również nagrody
finansowe (po 1 tys. zł dla ósmoklasistek, a 5 tys. zł – dla specjalisty) oraz listy
gratulacyjne, pamiątkowe pióra od Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i
czytniki e-book.
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