RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2016r.

Od wielu lat Ranking Tygodnika „Perspektywy” jest uważany w społeczeństwie
za wskaźnik jakości pracy szkoły.
W

styczniu

2016

roku

ogłoszono

wyniki

dorocznego

rankingu

szkół

ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik
„Rzeczpospolita”. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów.
Są to sukcesy szkoły w olimpiadach (30% wagi wskaźników rankingowych), wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz wyniki matury z przedmiotów
dodatkowych (45%).
W 2016 roku Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach zostało
sklasyfikowane na 114 miejscu w Polsce i na 13- tej lokacie w woj. łódzkim ze
wskaźnikiem 52,64, po raz kolejny, jako jedyne z publicznych liceów miasta
i powiatu skierniewickiego.
W porównaniu z 2015 r. (287 w Polsce i 23 m-ce w woj. łódzkim) jest to awans o 163
lokaty w kraju i odpowiednio 10 w województwie. [wskaźnik wyższy o 6,64 pkt].
Obecna pozycja Liceum jest wynikiem z uwzględnieniem:


2 laureatów i 1 finalisty w 3 olimpiadach tzw. rankingowych na łączną
liczbę 7 laureatów i 10 finalistów w 10 olimpiadach,

 wysokich wyników matur na poziomie podstawowym,
 wysokich, bądź bardzo wysokich wyników matur na poziomie rozszerzonym (w
kilku przedmiotach wyniki wyższe o ponad 20 punktów procentowych w stosunku
do średnich kraju).
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYW jest powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole,
tworzonej przez kadrę pedagogiczną, rodziców i uczniów, a także władze samorządowe
dbające o właściwe warunki nauczania.
W

tegorocznym

rankingu

liceum

uzyskało

tytuł

honorowy

SREBRNEJ SZKOŁY 2016 i związanego z tym graficznego znaku jakości
w kształcie tarczy.

Wysoki poziom kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa potwierdza
jeszcze jeden wskaźnik tak zwanej Edukacyjnej Wartości Dodanej. Opracowany przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną pokazuje, że w naszym liceum Edukacyjna Wartość
Dodana jest wysoka i plasuje naszą szkołę wśród „Szkół Sukcesu”.
Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku osiągnięte przez uczniów na poziomie
wysokim, były możliwe dzięki bogatej ofercie zajęć kół zainteresowań z przedmiotów
maturalnych. Celowość przyznania godzin dodatkowych widoczna jest również
w rekrutacji absolwentów na uczelnie wyższe (Politechnika Warszawska i Łódzka,
Uniwersytet Warszawski i Łódzki, SGH, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński
i inne).
GRATULUJEMY ABSOLWENTOM PRUSA - ROCZNIK 2015!

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2016
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach jest wśród 500
najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje
mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.

