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Kolejny rok jesteśmy wśród 1500 najlepszych w kraju szkół średnich w Polsce! 

  

Kolejny raz z ogromną radością prezentujemy Państwu wyniki Rankingu Perspektyw 2020, w 

którym nasza szkoła zajęła odpowiednio: 

1 miejsce w pow. Zamojskim!!! 

6 miejsce w woj. Lubelskim!!! 

112 miejsce w Polsce na 1728 techników!!! 

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 

techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich 

minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych 

obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. 

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych 

komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom 

Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki 



Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. 

Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), 

wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz 

kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. 

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki 

matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 

(30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). 

W rankingu znajdziecie Państwo Technikum Ochrony Środowiska kształcące w 3 zawodach: 

- technik ochrony środowiska 

- technik geodeta 

- technik informatyk 

Nie było łatwo ale kolejny raz stanęliśmy na wysokości zadania. Na ten sukces pracowaliśmy 

wszyscy, uczniowie, grono pedagogiczne, wspierający rodzice i władze oświatowe, które 

zapewniły nam dobre warunki pracy. 

Jesteśmy ogromnie dumni, że możemy w tym roku szczycić się honorowym mianem 

„Srebrnej Szkoły 2020” i używać znaku graficznego Srebrnej Tarczy 2020. Znak ten 

przysługuje szkołom, które zajęły miejsca od 101-300 w rankingu. 

Nasze miejsce  to 112 sposród 500 najlepszych techników w Polsce! 

  

Zapraszamy do odwiedzenia stron Perspektyw: 

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow 

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-technikow/1/3 
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