
Dyplom potwierdzający
otrzymanie nagrody prezydenta
odebrała Agnieszka Radomska,
anglistka z II LO Broniewskiego.
– Jestem dumna z nagrody, ale
przede wszystkim cieszę się, że
matura z angielskiego poszła
moim uczniom bardzo dobrze –
powiedziała. (Fot. Radek
Koleśnik)

W tegorocznym rankingu, już 13. z kolei, pojawiły się nowe kryteria. Do tej
pory liczyła się przede wszystkim liczba laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych. Teraz, oprócz sukcesów olimpijskich, pod uwagę brane były
także wyniki matury oraz opinia środowisk akademickich o danej szkole. W
tym roku zostały przygotowane dwie osobne listy – liceów i techników. Na obu
znalazły się cztery szkoły z Koszalina. Wśród 400 najlepszych liceów nie
mogło zabraknąć I Liceum Ogólnokształcącego Stanisława Dubois, które zajęło
37. miejsce. 243. lokatę zdobyło II Liceum Ogólnokształcące Władysława
Broniewskiego. W klasyfikacji 200 najlepszych techników na 94. miejscu
uplasowało się Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół nr 10 –
"samochodówka”, 99. lokata przypadła Technikum Elektronicznemu w Zespole
Szkół nr 9 – "elektronik”. 

– Gratuluję szkołom, które znalazły się w tym znaczącym rankingu –
podkreślał prezydent Piotr Jedliński. – Najważniejsze jest to, że nasze szkoły
potrafią przygotować swoich absolwentów do dorosłego życia. 

Nagrody prezydenta dla szkół z rankingu to już tradycja. W tym roku zmieniły
się kryteria rankingu, zatem zostały też zmienione zasady przyznawania
nagród. Otrzymali je wychowawcy olimpijczyków, ale także ci pedagodzy,
którzy mieli największy wkład w przygotowanie uczniów do matury. Najwięcej
nagród przypadło szkole notowanej najwyżej, czyli I LO Dubois –
uhonorowanych zostało 12 nauczycieli. Prezydent wyróżnił 9 pedagogów z II
LO, oraz po troje – z "samochodówki” i "elektronika”. W tym roku nagrody
wyniosły po 1,5 i tysiąc złotych brutto. 

– Na pewno nie jest łatwo przygotować do matury uczniów szkoły, gdzie
dominują przedmioty ścisłe – powiedziała nam jedna z laureatek nagrody
prezydenta Elżbieta Walesiewicz, polonistka z "elektronika”. – Trzeba
zachęcać uczniów do czytania książek i uświadomić im, że zdobyta wiedza
liczy się nie tylko dla ocen, ale przyda się im w życiu. 
W imieniu nagrodzonych podziękował Rafał Janus, dyrektor I LO: – Cieszymy
się, że praca szkół jest w mieście doceniana. Nagrody, to dla nas wielka
satysfakcja, jednak wciąż pamiętamy o najważniejszym – o tym, że wartość
pracy szkoły widać przede wszystkim wtedy, gdy obserwuje się jej
absolwentów.

Nagrody dla szkół za ranking Perspektyw” i
"Rzeczpospolitej
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Prezydent Koszalina nagrodził w piątek nauczycieli ze szkół, które znalazły
się w prestiżowym rankingu "Perspektyw” i "Rzeczpospolitej”. 
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