
 

Ranking Szkół Podstawowych 

w Gliwicach 

 

Ranking szkół podstawowych w Gliwicach powstał na       
podstawie tego, jaki średni wynik osiągnęli ich uczniowie na         
ostatnim sprawdzianie szóstoklasisty z języka polskiego  
i matematyki.  

Uczniowie naszej szkoły  z wynikiem 64,5 % zajęli 
 14 miejsce na 31 Szkół Podstawowych!!! 

Najlepszy wynik spośród gliwickich szkół podstawowych, osiągnęli uczniowie 
szkoły:  
1. Szkoła Podstawowa Filomata, Gliwice Pszczyńska 22 / 86,3 proc. 

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach, Juliusza Ligonia 36 / 78,0 proc. 

3. Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji "Szkoła z Charakterem" im. Edyty Stein, Gliwice Bałtycka 
8 / 77,8 proc.  

4. I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gliwicach, Robotnicza 4 / 77,4 proc.  

5. Szkoła Podstawowa ETE im. Alberta Schweitzera, Gliwice Franciszkańska 5 / 77,2 proc.  

6. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, Elsnera 25 / 73,2 proc.  

7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w 
Gliwicach, Obrońców Pokoju 4 / 71,0 proc. 

8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w 
Gliwicach, Kozielska 39 / 70,8 proc.  

9. Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach, Gomułki 16a / 
68,6 proc.  

10. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka Gliwice, ks. Marcina Strzody / 67,5 proc.  

11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach, Goździkowa 2 / 67,0 proc.  
 
12. Szkoła Podstawowa nr 41, Gliwice Kormoranów 23 / 65,8 proc. 

13. Szkoła Podstawowa nr 29, Gliwice Staromiejska 24 / 64,5 proc.  



14. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  
                           w Gliwicach, Kilińskiego 1 / 64,5 proc. 

 
 

15. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, Jana III Sobieskiego 14 / 
63,2 proc.  

16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, 
Reymonta 18a / 62,8 proc.  

17. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach, Jedności 35 / 62,8 proc. 

18. Szkoła Podstawowa nr 8, Gliwice Spacerowa 6 / 61,6 proc.  
 
19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Szkoła Podstawowa nr 17, Gliwice Plocka / 61,5 proc.  
 
20. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, Gliwice Tarnogórska 59 / 60,8 proc.  

21. Szkoła Podstawowa nr 38, Gliwice Partyzantów 25 / 60,1 proc.  

21. Szkoła Podstawowa nr 38, Gliwice Partyzantów 25 / 60,1 proc.  

23. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kopernika w 
Gliwicach, Kopernika 63 / 59,3 proc.  

24. Szkoła Podstawowa nr 23 Gliwice, Sikornik 1 / 58,7 proc.  

25. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach, Żwirki i Wigury 85 
/ 58,2 proc.  

26. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego, Gliwice Wrzosowa 14 / 55,1 proc.  

27. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach, 
Okrzei 16 / 53,3 proc. 

28. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Gliwice Robotnicza 6 / 48,8 proc.  

29. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach, Jana Śliwki 8 / 43,4 proc.  

30. Szkoła Podstawowa nr 11, Gliwice Pocztowa 31 / 41,3 proc.  

31. Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach, Sikorskiego 134 / 31,9 
proc.  


