Matura na 100 procent

piątek, 30 września 2016 14:05

Mamy ogromny zaszczyt poinformować, że uczennica naszego liceum

Zuzanna Janusz

znalazła się w grupie 25 najlepszych tegorocznych maturzystów w Polsce, a tym samym
została laureatką III edycji ogólnopolskiego konkursu "Matura na 100 procent" organizowanego
przez Fundację "Zawsze Warto" wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Realizowany projekt
ma na celu wyróżnienie i docenienie najlepszych z najlepszych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych, a także środowisk, które tworzą warunki do osiągania tak znakomitych
wyników.

– Pomysł wyłonienia i nagrodzenia najlepszych maturzystów narodził się wówczas, gdy okazało
się, że w dniu ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych cała uwaga mediów, a co za tym
idzie – opinii publicznej, koncentruje się na uczniach, którym się nie powiodło na egzaminie
dojrzałości. Prawie nikt nie zwraca uwagi na tych, którzy zdali egzaminy maturalne na poziomie
90 czy 100 procent. Naszym zadaniem jest zmiana tego stanu rzeczy – deklaruje Fundacja
„Zawsze Warto” i podkreśla:
Wspieranie wybitnie uzdolnionej młodzieży w jej edukacyjnej drodze, również w wymiarze
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materialnym, jest nie tylko powinnością nas wszystkich – przedstawicieli władz państwowych,
oświatowych, samorządowych, organizacji i stowarzyszeń, którym bliska jest idea kształtowania
elit państwowych, ale jest także wyrazem współodpowiedzialności za dobro, jakim jest nasza
wspólnota państwowa.

Sukces Zuzanny nie dziwi, biorąc pod uwagę, że zdobyła tytuł Laureatki Olimpiady Języka
Francuskiego, a następnie na dziewięć zdawanych egzaminów z sześciu uzyskała 100%-owy
wynik.

W tym roku finałowa Gala projektu odbyła się we Wrocławiu 22 września 2016 r. o godz. 12:00
w Muzeum Miejskim Starego Ratusza na wrocławskim Rynku. Tego dnia naszej Absolwentce
towarzyszyli Rodzice oraz pani dyrektor Justyna Matejczyk.

Zuzannie i jej Rodzicom serdecznie gratulujemy!

Dzięki swoim osiągnięciom Zuzanna dołączyła do grona wybitnych Absolwentów
warszawskiego „Kopernika”, a nam wszystkim dała powody do wielkiej satysfakcji i dumy. W
przyszłości będzie studiować aeronautykę na Imperial College w Londynie. Za kilka dni
opublikujemy wywiad z Zuzanną.

Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy na stronę: http://zawszewarto.pl/wroclaw-wi
ta-najlepszych-maturzystow-2016-2/
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