Żeromek do przodu; w Budowlance mogą otwierać
szampana. Wiemy, jak wypadły lokalne szkoły w najnowszym
rankingu „Perspektyw”
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Są najnowsze "Perspektywy". Jakie lokaty zajęły nasze szkoły w edycji 2021 prestiżowego
rankingu?
Na szczególne wyróżnienie zasługuje iławska "Budowlanka". Technikum w tej szkole
uplasowało się na czwartym miejscu w regionie, zaś w rankingu ogólnopolskim szkoła
odnotowała skokowy awans. Dokładniejszy przegląd poniżej.
LICEA
W ogólnopolskim rankingu liceów jest miejsce dla tysiąca najlepszych tego typu szkół w kraju.
Tradycyjnie w rankingu nie zabrakło iławskiego "Żeromka". Nasz ogólniak w edycji 2021
prestiżowego rankingu uplasował się na 538. miejscu w kraju, poprawiając swój wynik sprzed roku,
kiedy to był 572. Iławskiemu LO "Perspektywy" przyznały tym samym brązową odznakę.
Do rankingu powróciło też LO im. Władysława Broniewskiego w Lubawie. Jest na 950. miejscu,
także z brązową odznaką. Rok temu lubawskie LO było poza tysiącem najlepszych ogólniaków w

kraju.
W rankingu województwa warmińsko-mazurskiego "Żeromek" jest 17., zaś LO w Lubawie 37.
TECHNIKA
W rankingu głównym - ogólnopolskim na miejscu 120. w kraju uplasowało się Technikum nr 1 w
Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie. Jest to ogromny awans "Budowlanki",
która w edycji 2020 uplasowała się na 434. miejscu. W zajęciu wysokiej lokaty pomogły szkole m.in.
dobre wyniki z egzaminów zawodowych - ich zdawalność była na poziomie 87,01. Tym samym w
najnowszej edycji rankingu "Perspektyw" iławska "Budowlanka" zdobyła tytuł "Srebrnej szkoły",
przyznawany placówkom z miejsc 101-150 w rankingu ogólnopolskim.
Inną szkołą z naszego powiatu także obecną na liście najlepszych techników w kraju według
"Perspektyw" jest technikum w Zespole Szkół w Lubawie, które uplasowało się na miejscu 320,
zdobywając brązową odznakę. W poprzedniej edycji lubawskie technikum było na miejscu 332.
W rankingu wojewódzkim technikum w "Budowlance" uplasowało się tuż za podium, na 4. miejscu;
technikum w Zespole Szkół w Lubawie na 9., technikum w "Mechaniku" na 22., a technikum w
Zespole Szkół w Suszu na 23.
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