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Wybór szkoły średniej to wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Często to początek
zawodowej drogi, a dobry wybór szkoły otwiera drzwi do dalszego kształcenia. Co roku
wydawnictwo "Perspektywy" zamieszcza ranking szkół średnich, w którym oceniane są
wyniki matur, olimpiad przedmiotowych czy w przypadku techników egzaminów
zawodowych. Jak wypadają szkoły z powiatu cieszyńskiego?

Która szkoła najlepsza? fot. ARC

Najwyższą lokatę wśród liceów niezmiennie zajmuje Liceum Towarzystwa Ewangelickiego. Choć spadło o dwa oczka
w klasyfikacji wojewódzkiej w porównaniu do roku ubiegłego, może poszczycić się 8. miejscem w województwie i 92.
w rankingu ogólnopolskim wydawnictwa „Perspektywy”. Drugie w powiecie cieszyńskim - 49. na Śląsku i 436. w kraju
jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Tuż za nim 55. miejsce w województwie i 458. w
Polsce zajmuje I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Z kolei 58. miejsce w rankingu
wojewódzkim i 524. w krajowym, zajęło Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego. 136.
miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej ma natomiast III Liceum Ogólnokształcące im. W. Szybińskiego,jednak nie zostało
ono sklasyfikowane w rankingu krajowym.
Technikum nr 1, które należy do Zespołu Szkół W. Szybińskiego, zajmuje z kolei pierwsze miejsce w rankingu
techników w powiecie cieszyńskim, 2. w rankingu wojewódzkim i 23. w krajowym zestawieniu techników. 17. miejsce
na Śląsku i 125. w rankingu głównym zajmuje Technikum Szkoły Organizacji i Zarządzania z Cieszyna. Na miejscu 19. w
zestawieniu wojewódzkim i 133. w krajowym uplasowało się Technikum Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z

Wisły. Z kolei 45. miejsce w województwie i 382. w kraju, zajmuje Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Tuż za nim na miejscu 46. na Śląsku i 399. w kraju znalazło się Technikum MechanicznoElektryczne nr 3.Z kolei Technikum nr 4 Zespołu Szkół Budowlanych zamyka powiatową klasyfikację z 56. miejscem w
powiecie i 464. w kraju.
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