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Nagrody dla nauczycieli
Prezydent Piotr Jedliński spotkał się z dyrektorami i częścią nauczycieli koszalińskich szkół, które znalazły się w
prestiżowym Ogólnopolskim  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw I Rzeczpospolitej. Nauczyciele
otrzymają  nagrody głowy miasta za wkład w przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych oraz olimpiad
przedmiotowych. 
Już po raz 13 zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw i
Rzeczpospolitej. Najlepsze szkoły w Polsce po raz pierwszy zostały wybrane w/g nowej, poszerzonej formuły. W
poprzednich edycjach o miejscu szkoły decydowała liczba laureatów i finalistów  olimpiad. Od 2011 roku Kapituła
Ogólnopolskiego   Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach
przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz
ocenę szkoły przez kadrę akademicką, czyli ocena absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej przez uczelnie (ok. 1,5
tys. przedstawicieli ogólnopolskiego środowiska akademickiego wyraziło w tej sprawie swoje opinie). Nowe
kryteria pozwoliły zaprezentować osobno Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących oraz Ogólnopolski
Ranking Techników. 
Jak w poprzednich latach, koszalińskie szkoły znajdują się na liście wyróżnionych szkół. Są to: I LO im. Stanisława
Dubois (37), II LO im. Władysława Broniewskiego (243) wśród liceów oraz Technikum Mechaniczne w Zespole
Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego (94) i Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda
Traugutta (99) wśród techników.
- Uwzględnienie w rankingu czterech z dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu Koszalina, świadczy o
poziomie koszalińskiej edukacji. Nie jest to przypadek, że nasze placówki cieszą się dobrą opinią. Potwierdzeniem
tego stanu rzeczy są wyniki egzaminów zewnętrznych, w których szkoły z Koszalina stanowią ścisłą czołówkę w
województwie zachodniopomorskim – komentuje Robert Grabowski, rzecznik ratusza.
W rankingu Rzeczypospolitej sklasyfikowano 400 liceów ogólnokształcących (z ogólnej liczby 1385 w Polsce) i 200
techników.
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