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Opolski Mechaniczniak po raz piąty w gronie najlepszych polskich techników!

W związku z XVI edycją Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłaszanego
przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy" zostaliśmy zaproszeni na uroczyste
podsumowanie wyników tegoż rankingu za rok 2013 w województwie opolskim, w którym udział
wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, kościelnych i oświatowych.
Oficjalne wystąpienia podczas uroczystości wygłosili: Wicewojewoda Opolski – Antoni
Jastrzembski oraz Opolski Kurator Oświaty - Halina Bilik.

Zdobycie miejsca w czołówce rankingu jest dla naszego technikum zasłużonym
powodem do dumy i twierdzenia, że stanowimy jako szkoła techniczną elitę kraju i
województwa. Warto się tym tytułem pochwalić tym bardziej, że w roku 2014 przysługuje
naszemu technikum Znak Jakości potwierdzający sukces w Rankingu i tytuł „Srebrnej
Szkoły 2014" za zajęcie 121 miejsca w kraju w Rankingu Techników i 27 miejsca w kraju
w Rankingu Egzaminów Zawodowych. Tym samym zostaliśmy sklasyfikowani na 5
miejscu w Rankingu Wojewódzkim Techników co z kolei daje nam 1 miejsce wśród szkół
mechanicznych województwa opolskiego.

Uroczystość odbyła się w dniu 30 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, na
której szkołę reprezentowali: Bogusław Januszko – dyrektor, Marek Pacion – nauczyciel
przedmiotów samochodowych oraz uczniowie Patryk Dota - kl. II Mt i Adam Ratuszniak - kl.III
Mt.
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Podczas uroczystego podsumowania wyników Rankingu za rok 2013 w województwie opolskim
otrzymaliśmy dyplom gratulacyjny z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny Bilik oraz
Wicewojewody Opolskiego – Antoniego Jastrzembskiego. Ponadto Naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Opola – Irena Koszyk wręczyła szkołom Opola wyróżnionym w Rankingu list
gratulacyjny od Prezydenta Miasta Opola.

Bogusław Januszko - dyrektor

Zobacz inne zdjęcia: facebook | Zobacz: Nasze Technikum „Szkołą Mistrzów” 2013r.
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