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Ranking Techników
Warszawskich 2016

1 Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 Mokotów 77,64 8,62 92,93 96,35 48,43
2 Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. Stanisława Kluźniaka Praga Północ 60,18 7,9 76,42 52,76 51,34
3 Technikum Architektoniczno-Budowlane  im. Stanisława Noakowskiego Śródmieście 54,93 14,21 80,25 40,74 39,63
4 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG Śródmieście 53,12 6,63 74,08 32,17 52,03
5 Technikum nr 9 Bohaterów Narwiku Włochy 49,11 0,00 79,69 47,38 28,16
6 Technikum Fototechniczne Wola 48,14 0,00 73,84 31,42 43,68
7 Technikum Elektroniczne nr 1 Wola 45,48 0,00 73,77 46,49 23,91
8 Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL Żoliborz 43,54 0,00 73,27 41,15 23,48
9 Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego Praga Południe 42,17 0,00 55,02 43,42 33,08

10 Technikum Ekonomiczne  nr 1 w ZSLiE Nr 1 Śródmieście 42,01 0,00 66,38 30,18 34,19
11 Technikum Poligraficzne w ZSP Śródmieście 40,68 0,00 54,99 15,82 52,02
12 Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 Mokotów 37,73 0,00 44,98 39,31 32,75
13 Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego Wola 37,32 2,14 66,97 25,21 23,61
14 Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w ZS nr 23 Śródmieście 35,23 0,00 55,76 16,40 36,02
15 Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Bielany 34,02 0,00 60,68 19,85 25,74
16 Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego Ochota 31,26 0,00 50,87 30,54 17,49
17 Technikum Ogrodnicze w ZS nr 39 Mokotów 30,65 10,03 51,57 15,83 20,80
18 Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły w ZS nr 24 Wola 29,77 0,00 61,96 19,31 13,54
19 Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w ZS nr 37 Praga Południe 29,59 0,00 56,94 32,92 5,87
20 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 Śródmieście 28,87 0,00 76,75 12,74 4,22
21 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 Praga Południe 27,10 0,00 43,49 10,83 28,71
22 Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica Bielany 25,66 0,00 59,84 18,83 4,47
23 Technikum nr 26 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego Wola 25,02 0,00 38,61 13,55 24,82
24 Technikum nr 10 w ZS nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Ochota 24,08 0,00 55,29 9,77 11,50
25 Technikum nr 24 w Zespole Szkół nr 26 Ochota 22,06 0,00 55,26 16,38 0,52
26 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego Wesoła 20,28 0,00 49,44 14,67 1,94
27 Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Pijanowskiego Ochota 17,98 0,00 28,64 8,78 17,90
28 Technikum nr 20 w Zespole Szkól nr 11 Praga Północ 16,91 0,00 36,78 10,62 6,66
29 Technikum Samochodowe nr 3 w ZSSiL nr 3 Żoliborz 15,90 0,00 33,37 8,16 8,78

moż li wo ści, ja kie da je im szko ła i są mo ty wo -
wa ni do wy tę żo nej pra cy. Ci z naj lep szy mi wy -
ni ka mi i do brą zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie go
mo gą re ali zo wać pro gram Ci sco (czę ścio wo
w ję zy ku an giel skim), po ukoń cze niu któ re go
otrzy mu ją bar dzo ce nio ne na ryn ku pra cy cer -
ty fi ka ty tej fir my. Mo gą rów nież apli ko wać
o za gra nicz ny staż za wo do wy w kla sie trze ciej
i ma ją pierw szeń stwo wy bo ru fir my, w któ rej
bę dą od by wać prak ty ki za wo do we w kra ju.
Naj lep si ucznio wie, któ rzy ma ją osią gnię cia
w kon kur sach i olim pia dach, mo gą otrzy mać
sty pen dium fun do wa ne przez ra dę ro dzi ców
lub sty pen dium od spon so ra ze wnętrz ne go.

Sys tem mo ty wa cyj ny po zwa la też utrzy my -
wa nie się na bar dzo do brej po zy cji ran kin go -

wej wśród szkół tech nicz nych oraz na do ko ny -
wa nie na bo ru co raz lep szych uczniów do klas
pierw szych. Szko ła uzy sku je też bar dzo do bre
wy ni ki na eg za mi nach ma tu ral nych, za wo do -
wych oraz w kon kur sach i olim pia dach.

Na si ucznio wie naj czę ściej po dej mu ją
stu dia na Po li tech ni ce War szaw skiej,
Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej i in nych
uczel niach tech nicz nych. Wie lu z nich
po ukoń cze niu na uki w szko le po dej mu je pra -
cę za wo do wą, re ali zu jąc swo je za in te re so wa -
nia i pa sje oraz do dat ko wo stu diu je. Ukoń cze -
nie szko ły tech nicz nej umoż li wia im
po dej mo wa nie de cy zji w za leż no ści od swo -
ich po trzeb i sy tu acji ży cio wej. Ma my oczy wi -
ście gru pę uczniów, któ rych ro dzi ce koń czy li

Umiejętności DOBREJ PRACY
Do bra po zy cja ran kin go wa szko ły oraz

suk ce sy uczniów w kon kur sach i olim pia -
dach na szcze blu ogól no pol skim to naj -
lep sza pro mo cja na szej szko ły – mó wi
Sła wo mir Ka sprzak, dy rek tor Tech ni kum
Me cha tro nicz ne go nr 1 w ZSLiT nr 1
w War sza wie, któ re zwy cię ży ło w Ran -
kin gu Tech ni ków War szaw skich. 

Współ pra ca z uczel nia mi, pra co daw ca mi
i róż ny mi in sty tu cja mi, po zy ski wa nie ze -
wnętrz nych spon so rów, pra ca z uczniem
uzdol nio nym, cer ty fi ko wa nie umie jęt no ści
uczniów umoż li wi ło wpro wa dze nie mo ty wa -
cyj ne go sys te mu na ucza nia w szko le, co pro -
cen tu je lep szy mi wy ni ka mi. Ucznio wie tech ni -
kum już od pierw szej kla sy po zna ją
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