LOSY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM NR 1
IM. UNICEF W OBORNIKACH

W celu określenia losów absolwentów gimnazjum poddano badaniu próbę składającą
się z 1480 uczniów. W latach 2002-2010 gimnazjum ukończyło 56 oddziałów klasowych,
z czego o 6 oddziałach całkowicie nie zdołano uzyskać informacji. Ogółem o dalszych losach
nie uzyskano informacji aż u 476 uczniów.
Szkołę średnią wybrało 834 uczniów, natomiast szkołę zawodową 170.
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Wśród absolwentów można zauważyć, że 783 uczniów jest w trakcie zdobywania
wyższego wykształcenia lub wyższe wykształcenie uzyskało. Pozostali uczniowie zakończyli
edukację uzyskując zawód lub przerwali naukę. Zawody najczęściej wybierane przez
dziewczynki to sprzedawca, natomiast przez chłopców to mechanik samochodowy.
W technikach oraz liceach profilowanych dominuje specjalność informatyk
i ekonomista.
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Co do lokalizacji szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie najczęściej wybierali szkoły
obornickie, rzadziej w Objezierzu czy Poznaniu.
Natomiast szkoły wyższe absolwenci wybierali w Poznaniu. Jednak kilku uczniów
postanowiło kształcić się poza Wielkopolską: jeden uczeń wybrał Politechnikę w Koszalinie,
jeden Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykańskich w Warszawie, jeden
Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, jeden Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania
w Gdańsku, jeden Uniwersytet w Opolu, jeden Szkołę Główną Służby Pożarniczej
w Warszawie.
Wśród uczelni wyższych dominował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz
Uniwersytet Ekonomiczny. Rzadziej Uniwersytet Przyrodniczy czy Uniwersytet Medyczny.
Uczniowie również wybierali uczelnie niepaństwowe, wśród których dominowała Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu, wybrano także Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa, Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji, Wyższą Szkołę Logistyki,
Wyższą Szkołę Biznesu i Języków Obcych.
Podsumowując, zadowalający jest fakt, że udało się zdobyć informacje o dalszej
drodze kształcenia u 1004 uczniów. Sukcesem dla szkoły jest wysoki procent uczniów, aż
78%, którzy studiują lub ukończyli studia. Poprzez wszechstronny rozwój w gimnazjum
można zauważyć różnorodność przy wyborze zawodu czy specjalizacji na studiach.

