
Ranking szkół ponadgimnazjalnych 

„Trzecie" LO najwyżej 
Trzy płockie ogólniaki znalaz

ły się w ogólnopolskim rankingu 
szkół ponadgimnazjalnych przy
gotowanym przez „Rzeczpospo
litą" i miesięcznik edukacyjny 
„Perspektywy". Z północnego 
Mazowsza najwyżej w zestawie
niu jest liceum im. Henryka 
Sienkiewicza z Płońska. 

W rankingu znalazło się 428 
szkół z całej Polski. Brano w nim 
pod uwagę liczbę laureatów i fina
listów ogólnopolskich olimpiad. 
Pod tym względem po raz siódmy 
z rzędu bezkonkurencyjne było 
XIII LO ze Szczecina, które może 
pochwalić się 24 laureatami i 38 fi
nalistami olimpiad. Z Mazowsza 
Płockiego w rankingu znalazły się 
trzy płockie ogólniaki. Najwyżej 
zostało sklasyfikowane III LO. Za
jęło 187 miejsce. To głównie za
sługa dwóch laureatów, których 
dorobiła się szkoła. Dla „trzecie
go" to duży skok w rankingu, bo 
w poprzednim było na 358. pozy
cji. - Oczywiście bardzo się cieszy
my z miejsca w tym zestawieniu -
mówi wicedyrektor szkoły Marek 
Żółtowski. - Chociaż oczywiście 
zdajemy sobie sprawę, że w tym 
rankingu jeden finalista to skok 
o kilkanaście pozycji. W naszej 
szkole sporo osób bierze udział 

III LO jeszcze nigdy nie było 
tak wysoko w rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych 

w olimpiadach. Ale przebicie się 
do tych najwyższych etapów nie 
jest łatwe. Swoją pozycję zawdzię
czamy uczniom, którzy dobrze wy
padli na olimpiadzie historycznej 
i olimpiadzie „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego ". 

Marek Żółtowski uważa, że nie 
łatwo dorobić się laureatów olim
piad. Z jednej strony potrzebny 

jest zdolny uczeń, który chce do
datkowo pracować i rozszerzać 
swoją wiedzę. Z drugiej potrzebny 
jest nauczyciel, któremu się chce 
poświęcić wiele czasu na przygo
towanie takiego ucznia. Wicedy
rektor „trzeciego" ma nadzieję, że 
w następnym rankingu szkoła rów
nież będzie wysoko. - Marcin Ole
chowski został finalistą olimpiady 
„Losy żołnierza i dzieje oręża pol
skiego". Mam nadzieję, że to nie 
koniec - mówi. 

Na 287 miejscu znalazła się Ma-
łachowianka, której zaliczono 
trzech finalistów. W poprzednim 
rankingu była na 50. pozycji. 
- Rzeczywiście spadliśmy w tym 
zestawieniu, ale jako jedyna szkoła 
z Płocka jesteśmy w nim od wielu, 
wielu lat - mówi wicedyrektor Bo
gdan Iwański. 

Jagiellonka jest w rankingu na 
392. miejscu (dwóch finalistów, 
rok temu 230. pozycja). Jeśli cho
dzi o szkoły z Mazowsza to w ze
stawieniu znalazło się ich 49. Na 
czele jest VI LO z Radomia. III LO 
znalazło się na 18. miejscu, Mała-
chowianka na 33, a Jagiellonka na 
46. Z północnego Mazowsza naj
wyżej jest liceum z Płońska. Zaj
muje 12. miejsce, a w zestawieniu 
ogólnopolskim 138. GSZ 


