
Jak ocenia się płockie, sierpeckie i gostynińskie szkoły 

Ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw 
Licznie i całkiem dobrze ploc- lo się 93 uczniów. Studia na Poli- nym stopniu zaniża wynik szkoły. szkoły to Jagiellonka na 401 miejscu się Technikum nr 4 w Zespole Szkól 

kie, sierpeckie i gostynińskie szko- technice, WAT rozpoczęło 91 Wracając do miejsc w rankingu i III Liceum Ogólnokształcące na Usług i Przedsiębiorczości w Płoc-
ły zaakcentowały swoją obecność uczniów, akademiach medycznych trzeba dodać, że poprawę miejsca 405 miejscu. Jagiellonka spadła ku. Tuż za nim, na 43 miejscu, jest 
w rankingu szkół ponadgimna- 22, akademiach rolniczych 10, aka- Małachowianka odnotowuje w ran- w rankingu ogólnym, bo przed ro- technikum w Zespole Szkół Zawo-
zjalnych przygotowanym przez demiach ekonomicznych 8, akade- kingu maturalnym. Obecnie jest to kiem było to miejsce 397. Wskaźni- dowych nr 2 w Sierpcu. Na 53 miej-
Rzeczpospołitą i Perspektywy, miach wychowania fizycznego 3. miejsce 76, przed rokiem było 99. ki za przedmioty maturalne obo- scu jest technikum nr 2 w ZS Zawo-
Spośród płockich szkół w rankin- Studia na pozostałych uczelniach Dyrektor Kutyło-Utzig zaznacza, że wiązkowe wyniosły 79,16%, przed- dowych nr 2 w Płocku. Technikum 
gu ogólnopolskim liceów oraz ran- jak: akademia obrony narodowej, dobrze się stało, iż te wyniki włączo- mioty dodatkowe 42,75%, za olim- w ZS im. Leokadii Bergerowej 
kingu maturalnym najlepszą loka- filmowa, muzyczna rozpoczęło 6 no do rankingu. - Jesteśmy dużą piady i opinię akademicką 0,00. III w rankingu jest na 90 miejscu. 
tę uzyskało Liceum Ogólnokształ- uczniów, do PWSZ w Płocku dostało szkołą i trudno osiągnąć wysoki wy- LO w tegorocznym rankingu miało Ranking maturalny także techni-
cące im. St. Małachowskiego, się 3 uczniów. Mamy informację nik z olimpiad. To czynią szkoły eli- wskaźniki: maturalny za przedmioty kum w ZS Centrum Edukacji daje 
W gronie liceów Małachowianka o 236 uczniach, co stanowi 91% tarne, nastawione na olimpiady, obowiązkowe 79,84%, przedmioty najwyższą lokatę - 36 miejsce 
zajmuje 106 miejsce, w rankingu wszystkich zdających maturę. Nam łatwiej podnosić wskaźnik ma- dodatkowe 40,95%. Opinia akade- w kraju (w roku ubiegłym było 25). 
maturalnym 76, wśród najlep- W związku z tym dziwi nas fakt, że turalny, niż udziału w olimpiadach, micka dała „trzeciemu" 7,29%, I jest to jedyna szkoła z Płocka, któ-
szych szkól w województwie ma- nie otrzymaliśmy żadnych punktów Biorąc pod uwagę wszystkie uwa- wskaźnik z olimpiad był 0,00. ra znalazła się w rankingowej grapie 
zowieckim 26 miejsce. za naszych uczniów, którzy podej- runkowania tegoroczny wynik nie Przeglądając ranking szkół liceal- dwustu szkół. 

Przeglądając wyniki tegoroczne- mują naukę na wyższych uczelniach jest zły, choć oczywiście woleliby- nych w województwie mazowiec- Patrząc na tegoroczny ranking nie 
go rankingu zaczynamy od Mała- - mówi Renata Kutyło-Utzig, dy- śmy być wyżej, bo już zdarzyło nam kim z płockiego grona najwyżej jest można pominąć jego elementu doty-
chowianki. Od razu trzeba zazna- rektor Liceum Ogólnokształcącego się mieć 50 miejsce, ale wtedy mieli- Małachowianka (26 miejsce), na 48 czącego wyników egzaminów zawo-
czyć, że szkoła w porównaniu z ro- im. St. Małachowskiego w Płocku, śmy kilkunastu olimpijczyków. Warto miejscu jest LO z Sierpca, Jagiellon- dowych. Informacje dotyczące zda-
kiem ubiegłym o kilkanaście miejsc I podkreśla, że: - rokrocznie z Toru- zwrócić uwagę na liczbę zdających ka na 77, III LO na 78 miejscu, walności egzaminu zawodowego 
poprawiła swoją lokatę. W rankingu nia dostajemy podziękowanie za maturę lub egzamin zawodowy O dziewięć pozycji, ze 142 przed ro- posłużyły organizatorom rankingu 
ogólnopolskim liceów zajmuje współpracę i za to, że tak dobrzy w danej szkole. Bo trudniej jest uzy- kiem na 133 w tegorocznym rankin- do tego, by pokazać, w których 
obecnie 106 miejsce, przed rokiem uczniowie przychodzą na uczelnię, skać dobry wynik przy dużej liczbie gu liceów w województwie mazo- szkołach jakich zawodów najlepiej 
było to miejsce 117. Pod uwagę bra- A przedstawiciele uczelni przyje- uczniów. Istotne jest także to, jaka wieckim, przeskoczyło w górę V Li- jest się uczyć i które zasłużyły na 
ne były wyniki olimpiad (0,16%), żdżają zachęcać naszych uczniów liczba egzaminów rozszerzonych ceum Ogólnokształcące w Płocku, miano szkół mistrzów, 
egzaminu maturalnego z przedmio- do podejmowania studiów na ich przypada statystycznie na jednego - Jesteśmy bardzo młodym liceum, Biorąc pod uwagę szkoły płockie 
tów obowiązkowych (90,24%) i do- uczelni. ucznia w danej szkołę. W przypadku zatem ten wynik w rankingu woje- i regionu płockiego wynika, że lide-
datkowych (59,98%) oraz opinia Równie dużo Małachowiaków Małachowianki było to dwa i pół eg- wódzkim traktujemy jako dobry. Co rem jest Technikum nr 4 w Zespole 
akademicka. I właśnie ten ostatni można znaleźć wśród studentów Po- zaminu z przedmiotów rozszerzo- ważne, że lepszy niż ten przed ro- Szkół Usług i Przedsiębiorczości 
element oceny jest zastanawiający, litechniki Warszawskiej. I dlatego nych na jednego ucznia. I trzeba kiem. I mamy nadzieję, że taka ten- w zakresie przygotowania techni-
Bowiem w tej rubryce dla Małacho- dziwi fakt, że chociażby te dwie podkreślić, że jest to duża liczba, dencja zajmowania coraz lepszego ków usług fryzjerskich (pierwsze 
wianki jest cyfra: 0,00. A absolwen- uczelnie nie przyznały płockiej Często bywa tak, że uczniowie wolą miejsca w kolejnych latach będzie miejsce wśród ocenianych szkół 
ci szkoły są w czołówce studentów szkole żadnych punktów. Wicedy- zrezygnować z olimpiady, a ten sam utrzymana - komentuje dyrektor Ze- przygotowujących w zawodzie tech-
najlepszych krajowych uczelni. To rektor LO Małachowskiego Piotr czas przeznaczyć na przygotowanie społu Szkół Centrum Edukacji To- nik fryzjer). Szkoła ma 100% zda
nie jedyny mankament rankingu. Bo Sosnowski, podsumowując wyniki się z kilku dodatkowych przedmio- masz Wiśniewski. walności. W gronie liderów najlepiej 
jak zaznaczają dyrektorzy szkół, tegorocznego, rankingu dodaje: tów zdawanych na egzaminie m a t u - p r z y g o t o w u j ą c y c h techników bu-
można mieć zastrzeżenia jeszcze d o — Przykro nam jest, ż e uczelnie w ten r a l n y m . d o w n i c t w a jest Technikum n r 5 
jego innych stron. - Wyliczane t u sposób podchodzą d o tematu. Wpro- W rankingu ogólnopolskim l i c e - w Zespole Szkół Budowlanych n r 1 . 
wskaźniki nie są do końca czytelne, wodzone od ubiegłego roku hyte- ów ogólnokształcących kolejna Szkoła ma 100% zdawalności pod-
Licząc olimpijczyków bierze się ta- rium oceny akademickiej zostało szkoła z regionu to LÓ im. mjra H. Doskonałą lokatę w rankingu od- czas egzaminu zawodowego i 5 
kże pod uwagę ilość uczniów sprowadzone tylko do 5%, bo orga- Sucharskiego z Sierpca. Uplasowała notowało technikum Zespołu Szkól miejsce w rankingu szkół mistrzów 
w szkole. Największe kontrowersje nizatorzy rankingu sami zauważyli, się na 231 pozycji (przed rokiem Centrum Edukacji, które jest 6 szko- techników budowlanych. Z 9 lokatą 
budzi ocena wyższych uczelni. I to że uczelnie nie podchodzą poważnie 400+) ze wskaźnikiem 0,03 za olim- łą w województwie mazowieckim w gronie szkół mistrzów jest techni-
nie tylko nasze. Co roku sprawdza- do tego tematu. A to uczelnie są od- piady, 86,03% za maturalne przed- i 75 w kraju. Niezły wynik, bo 29 kum w ZS nr 1 w Sierpcu przygoto-
my wyniki rekrutacji na wyższe biorcami absolwentów szkól ponad- mioty obowiązkowe i 47,9 za przed- miejsce w województwie, uzyskało wujące techników mechaników. 
uczelnie. W roku 2011 na uniwersy- gimnazjalnych. Brak opini akade- mioty dodatkowe oraz 7,20 za opinię technikum w Zespole Szkół nr 1 Szkoła ma sukces w 96,15%. 
te tyi akademie pedagogiczne dosta- mickiej w ogólnym rankingu w pew- akademicką. Kolejne dwie płockie w Sierpcu. Na 42 miejscu znalazło Teresa Radwańska-Justyńska 


