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Zabrzanskie placowki
w czolowce rankingu
ogolnopolskich szkol!

Zespot Szkot Ekonomiczno-Ustugowych
Zabrze Plac Traugutta 1
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MiesiQCznik ,,Perspektywy" opublikowat rankingi najlepszych szkot srednich
w Polsce oraz w poszczegolnych wojewodztwach. Z Zabrza na najwyzszym,
siodmym miejscu w wojewodztwie, znalazto si§ Liceum Katolickie.
zkoly byly oceniane wedlug
S
kilku kryteriow. Przede wszystkim pod uwage. brano sukcesy
szkoly w olimpiadach, wyniki ma-

turzystow osiq.gane z przedmiotow
obowi^zkowych oraz wyniki matury z przedmiotow dodatkowych,
a w wypadku technikow, kluczo-
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mechanik pojazdlow satnochodowych
elektromechanik poj. sam.
NOWO56! H^ fuechanik mofocyklQwy
blacharz samochodowy

SZ
N<
• (/) >
• <O
NQ
• QQ
• Z^

fiyzjer •

0
UJ

9w

wiqcej informacji: www.zsms. com.pl
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KSZTALCIMY ZAWODOWO!

wymi byly takze wyniki egzaminu
zawodowego.
Zabrzanskie Katolickie LO im.
ks. Jana Twardowskiego sklasyfikowano na 94 miejscu w rankingu ogolnokrajowym i siodmym
w wojewodztwie. Kolejne, I Liceum Ogolnoksztalcace, znajduje
si^ na 28 miejscu na Slasku. Z kolei
III LO jest 37, na 80 pozycji uplasowalo siq Liceum Salezjanskie,
a na 90 - II LO. Z rankingu wynika, ze najlepsze licea na Slqsku s^
w Bielsku - Bialej. V LO wygralo
ranking, przed III LO z Katowic,
LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego i III LO (oba z Bielska).
Oceniono tez szkoly techniczne. Tu Zabrze wypadlo nieco slabiej. Pierwsze z nich, Technikum
nr 7 w ZS nr 10 im. J. Groszkowskiego, znalazlo sie, dopiero na 23
miejscu rankingu wojewodztwa
slqskiego i 260 miejscu rankingu ogolnopolskiego. Na 65 miej-
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Ksztatci w zawodach:
tecnnik ekonomista
technik ekonomista o profilu policyjnym
technik logistyk
technik logistyk o profilu wojskowyin
technik ustug fryzjerskich z mozliwioscic)
nauki wizazu i stylizacji paznokci
Szczegolowe informacje mozna uzyskac:

irnetowej www.zseu.zabrze.pl
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liWmozesz
Katolickiego Liceum
Ogolnoksztatcqcego w Zabrzuj
Zostart stypendysta., a nauk'e w naszym liceum
otrzymasz bezptatnie.
Warunki, More musisz spetnic:
• na koniec II klasy w gimnazjum otrzymates swiadectwo z paskiem,
• masz wzorowe zachowanie,
• dyrektor szkoty, wychowawca lub proboszcz parafii,
do kttirej nalezysz, wystawit Ci bardzo dobra. opinie.,
• osiajniQcia w konkursach mile widziane.
j informacji w naszym sekretariacie:
(32) 271-21-32 oraz na www.katolicka.pl

scu w wojewodztwie plasuje sie.
Technikum nr 4 w Zespole Szk61
Ekonomiczno-Uslugowych, na 72
- Technikum nr 2 w Zespole Szkot

Mechaniczno-Samochodowych,
a na 88 - Technikum nr 1 w Centrum Edukacji.
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