Ranking warszawskich liceów 2022. Tak wypadły szkoły z
Ursynowa!
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Miesięcznik „Perspektywy“ opublikował coroczny ranking liceów z całej Polski. W
najlepszej setce znalazła się jedna szkoła z Ursynowa. To Społeczne LO im. Batalionu AK
„Parasol“, które zajęło 39. miejsce. Siedem ursynowskich liceów jest wśród 100 najlepszych
w Warszawie.
Najlepsze warszawskie licea to tradycyjnie już XIV LO im. Stanisława Staszica i XXVII LO im.
Tadeusza Czackiego. Trzecie miejsce w tym roku zajęło VIII LO im. Władysława IV, wyprzedzając
trzecie w zeszłorocznym zestawieniu 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła
Jasienicy STO.

Gorsze wyniki ursynowskich ogólniaków
Jedyne liceum, które znalazło się wśród stu najlepszych w Polsce, tradycyjnie już jest najlepsze także
na Ursynowie. W tym roku Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu AK „Parasol“ w
rankingu warszawskim uplasowało się na 16. miejscu, o dwa oczka wyżej niż rok temu.
Druga najlepsza ursynowska szkoła to Niepubliczne Liceum im. Roberta Schumana Fundacji
„Primus“, która zajęła 36. pozycję w Warszawie. Gorszą niż w 2021 roku, gdy była na miejscu 29.
Słynny „Kamyk“ czyli LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego przy Dembowskiego zostało

sklasyfikowane na 38. I tym samym zamyka podium tegorocznych najlepszych ogólniaków na
Ursynowie. W tej trójce to jedyna szkoła publiczna.
W stołecznym rankingu "Perspektyw" spadek zaliczyło też LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II –
obecnie 39. W ubiegłym roku było 31.
Piąta lokata na Ursynowie przypada Niepublicznemu LO nr 40 z 55. miejscem w Warszawie gorszym o cztery oczka.
Publiczne CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej przy SzolcaRogozińskiego to 83. najlepsza placówka w Warszawie. Tej szkole rosną notowania. W 2021 była na
95. lokacie.
Ostatnie ursynowskie liceum, które znalazło się w setce najlepszych w stolicy to LXIII LO im. Lajosa
Kossutha przy Hirszfelda, które jest na 93. miejscu.

„Rankingi są dla rodziców“
Rafał Filipski, polonista z ursynowskiego „Primusa“ radzi, żeby aż tak bardzo nie przywiązywać wagi
do tego typu rankingów. Jego zdaniem nie dają wiarygodnej informacji o szkole.
- Na rankingi tak naprawdę najbardziej patrzą rodzice. Bardzo często to oni wybierają szkoły dla
swoich dzieci. Nie słuchają, nie rozmawiają, tylko decydują za dziecko. Uczniowie nie zwracają
uwagi na te zestawienia. Marzą o innej, ale pod presją, składają papiery do szkoły, którą wybrali dla
nich rodzice. Często się zdarza, że dostaną się do takiego liceum - jednego z tych najlepszych - i po
pół roku się przenoszą do innego. Dostać się to jedno, przetrwać to drugie. Ja nie przywiązuję uwagi
do tego typu rankingów - podkreśla.
Podobnego zdania jest jeden z rodziców uczennicy trzeciej klasy liceum.
- Moja córka dostała się do topowego liceum, jednego z najlepszych w Polsce, z tradycjami.
Cieszyliśmy się razem z nią. Na pierwszych lekcjach dostali informacje, że na ławkach mają postawić
kartki ze swoim nazwiskiem. Na pytanie, dlaczego nie z imieniem, usłyszeli, że imion to się
nauczyciele nauczą, ale w drugiej klasie. Jak dzieciaki przejdą do drugiej klasy. W pierwszej nie będą
sobie zaśmiecać pamięci. Szybko zmieniliśmy szkołę. Zdrowie psychiczne i szacunek do drugiej
osoby są najważniejsze - mówi tata 17-letniej Oli.
Rankingi powinny być tylko jednym z wielu kryteriów branych pod uwagę przy wyborze szkoły.
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