Topul celor mai „tari” licee din
Ramnic

Liceul „Matei Basarab”

este printre cele mai bune, din Râmnic în ceea ce privește

gradul de promovabilitate, având un procent de 100% ” 98,24% dintre elevii
Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” au trecut cu brio probele de la BAC ” tot
pe podium se mai clasează și Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, din Rm. Vâlcea
cu un procent de 98%
Într-unul din numerele trecute ale bisăptămânalului „Vocea Vâlcii”,
publicam un top al celor mai bune licee din Vâlcea, bazat pe rezultatele

obținute

de elevii celor mai prestigioase unități de învățământ din județ, la olimpiadele
naționale și internaționale. Ne-am propus să-l republică m, din dorința de a arăta
că școlile și liceele, pe care le-am inclus, în acel clasament, ca fiind cele mai
bune, au obținut, și în urma susținerii examenului de Bacalaureat, rezultate
excepționale.
Iată cum arăta topul:
1.

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” Rm. Vâlcea două premii I,
cinci premii III, trei medalii de bronz și 9 mențiuni

2.

Liceul „Matei Basarab” Rm Vâlcea două locuri I, un premiu III, o
mențiune + medalie de bronz și 10 mențiuni speciale

3.

Grupul Școlar „Henri Coandă” Rm Vâlcea un premiu I, un premiu

special și două mențiuni
4.
5.

Grupul Școlar Oltchim Rm. Vâlcea un premiu I și trei mențiuni
Școala „Tudor Vladimirescu” Drăgășani două mențiuni + premiu
special, o medalie de bronz și o mențiune.
Top 3 „Matei Basarab”, „Mircea cel Bătrân” și „Lahovari”

Liceul „Matei Basarab”

este printre cele mai bune, din Râmnic în ceea ce

privește gradul de promovabilitate, având un procent de sută la sută.

98,24% dintre

elevii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” au trecut cu brio probele de la
BAC.

Astfel, din cei 342 de elevi înscriși, 336 au fost declarați admiși și doar

șase respinși. „Elevii liceului Matei Basarab au dovedit și la olimpiade că sunt
printre cei mai buni din județ și era de așteptat, ca la bacalaureat, să obțină note
mari. Acest lucru, dovedește încă o dată, că elevii noștri sunt foarte buni la
învățătură”– ne-a declarat inspectorul școlar general adjunct Gabriela Ene. Pe
podium se mai clasează și absolvenții Colegiului Național „Alexandru Lahovari” din
Rm. Vâlcea cu un procent de promovabilitate de 98%. La BAC-ul din acest an, la
Lahovari, s-au înscris 251 de elevi. Cinci dintre ei au fost respinși, iar unul
absent. Colegiul este printre primele licee din județ dacă ținem cont și de premiile
obținute la olimpiadele naționale și internaționale. Elevii liceului au adus în
Râmnic 19 premii naționale, dintre care două premii I la olimpiada de Limba și
Literatura Română, obținut de Ioana Mustățea, elevă în clasa a X-a și Mădălina
Gheorghe, elevă în clasa a XII-a. Ioana Mustățea a câștigat, de altfel, și locul I
la Olimpiada internațională intitulată „Luceafărul poeziei românești – „Mihai
Eminescu””, la care au participat peste 100 de concurenți din țări ca: Moldova,
Germania, Macedonia, Iran, Ungaria, Irak, Serbia, Bulgaria sau SUA. De asemenea,
cinci elevi au obținut premiul III la discipline precum engleză, franceză și fizică
, iar trei tineri au luat medalii de bronz la concursul de matematică .
” Ferdinand” și „Oltchim” sunt pe ultimele locuri
Pe locul patru în clasamentul celor mai „tari” licee găsim Colegiul
Economic din Râmnic. Aici s-au înscris 347 de elevi, 13 dintre ei fiind respinși.
Astfel, gradul de promovabilitate la Economic este de 96,23%. Următorul, în top,
este Grupul Școlar Forestier unde s-au înscris 372 de elevi, 30 au fost respinși,
iar unul nu s-a prezentat. Aici, procentul de promovabilitate a fost de 91,9%.
Ultimele două locuri sunt ocupate de Grupul Școlar Ferdinand și de Grupul Școlar
Oltchim, cu un procent de promovabilitate de 77,87% (54 de elevi respinși),
respectiv 64,56% (101 elevi respinși).

