
Login, hasło i jest ranking 
Klaruje się kolejny ranking szkół ponadgimnazjalnych! Tym razem układają go sami uczniowie, wskazując, 
do której placówki chcieliby chodzić. Wczoraj prym wiodło III LO, minimalnie wyprzedzając Malachowiankę 
ALEKSANDRA DYBIEC 

Wszystko odbywa się w ramach re
krutacji do szkół ponadgimnazjal-
nych, rozpoczętej 12 maja. Tego dnia 
uczniowie trzecich klas gimnazjów 
zaczęli wybierać szkory i klasy, w któ
rych chcą się uczyć przez najbliższe 
lata. Na decyzję mają czas do 26 ma
ja Warto przypomnieć, że już po raz 
siódmy nabór odbywa się w syste
mie elektronicznym: na stronie 
www.plock.cdu.com.pl młodzież lo
guje się za pomocą haseł i loginów 
do swoich indywidualnych kont. 

Każdy uczeń może wybrać trzy 
placówki. Szereguje je w kolejności 
- na pierwszym miejscu ma się zna
leźć ta szkoła, w której widziałby sie
bie najchętniej. Wkażdej placówce 
można wybrać dowolną liczbę klas, 
a najlepiej wszystkie. Zwiększa to 
szanse dostania się do wymarzonej 
szkoły - nawet jeśli nie będzie miej-
scawpreferowanej klasie (je również 
ustawia się w kolejności), to może 
znajdzie się ono w mniej popularnej. 

Jak sytuacja wygląda po kilku 
dniach? Sprawdzaliśmy wczoraj 
przed godz. 16. Wskazanie dokład
nego czasu jest o tyle ważne, że wła
ściwie z każdą godziną liczby te mo
gą ulec zmianie. Dopóki bowiem 
uczeń nie dostarczy podania do wy
branej szkoły, może jeszcze zmie
niać swoje decyzje. 

I tak: wśród ogólniaków najwię
kszym „wzięciem" cieszyło się III 
LO. To liceum, jako pierwsze prefe
rowane, wskazało 191 osób. Tylko 

o jednego ucznia mniej miała Mała-
chowianka. Ostatnie miejsce na pod
ium należało do V LO (180 osób). Przy-
pomnijmy, że w ub.r. liceum to (jego 
organem prowadzącym jest Centrum 
Edukacji Grupa Orlen) okazało się 
„czarnym koniem" i znalazło się na 
pierwszym miejscu. Czwarta pozycja 
w aktualnym zestawieniu przypada
ła wczoraj po południu Jagiellonce (133 
chętnych z pierwszej preferencji), a pią
ta-IV LO (69 osób). 

Wśród techników na prowadzeniu 
był Ekonomik (102 chętnych). Drugie 
miejsce zajmowało technikum w Elek
tryku (84), trzecie - w Budowlance (77), 
czwarte - w Zespole Szkół Usług 
i Przedsiębiorczości (71), piąte - w „Sie
demdziesiątce" (62). 

W kategorii zasadniczych szkół za
wodowych prowadziła zawodówka 
w ZSUiP (65), druga była ta w Budo
wlance (42), trzecia- w Elektryku (34), 
czwarta - w „Siedemdziesiątce" (33), 

piąta - w Zakładzie Doskonalenia Za
wodowego (2). 

Co j est ważne przy wyborze szko
ły? Dla wielu uczniów liczy się to, że
by było łatwo się do niej dostać i póź
niej utrzymać. W ub.r. kandydatka do 
V LO tłumaczyła: - Wielu moich zna
jomych się tam wybiera. Poziom nie 
jest zbyt wysoki i dość łatwo jest się 
tam dostać. 

Nie przeczyła temu wicedyrektor 
V LO Ewa Księżakowska, która przy
znawała, że szkołę wybiera wielu prze
ciętnych uczniów. - Ale nie jest sztu
ką przyjąć słabszego. Sztuką jest wy
puścić dobrych uczniów, a my to robi
my - tłumaczyła Księżakowska. 

W tym roku na forum w portalu Ga-
zeta.pl pojawił się wpis gimnazjalistki, 
która prosi o radę, które liceum wybrać: 
„Interesują mnie 3 szkoły: Małacho-
wianka, III i VLO, ale pojęcia nie mam, 
które by było dlamnie najlepsze. VLO 
ma ciekawy profil (europej ski), w in
formatorze wyczytałam, że ten profil 
pomoże mi przygotować się na studia 
językowe (...). W III I i) odstraszyła mnie 
jego opinia (że trzeba się strasznie du
żo uczyć; uczniowie podobno siedzą 
carymi nocami nad książkami, żeby tyl
ko zdać). (...) Mam średnią 4.5 i nie wiem 
czy do Malaeha mam w ogóle jakieś 
szanse się dostać i wytrwać tam na ści
słych przedmiotach. Egzamin matema-
ryczno-przyrodniczy poszedł mi strasz
nie i nie wiem czy w ogóle warto papie
ry tam składać". Odpowiedź pod tym 
wpisem brzmi: „he". 

Każdy uczeń może 
wybrać trzy szkoły. 
Szereguje je 
w kolejności - na 
pierwszym miejscu 
ma się znaleźć ta 
placówka, w której 
widziałby siebie 
najchętniej 

http://www.plock.cdu.com.pl

