
Oblegane III Liceum 
III LO, Małachowlanka, 
V LO Centrum 
Edukacji. Tak wygląda 
tegoroczny ranking 
najbardziej 
popularnych płockich 
liceów wśród 
gimnazjalistów. III LO 
im. Wl. Dąbrowskiej 
cieszy/o się 
zdecydowanie 
największym 
zainteresowaniem 
wśród tegorocznych 
absolwentów 
gimnazjów. Tę szkołę, 
na pierwszym miejscu 
wybrało aż 447 
uczniów. Łącznie 
wpłynęło tu ponad 3500 
podań. W klasach 
o najbardziej 
popularnych profilach 
o jedno miejsce walczy 
dwóch uczniów. 
Seniorka wśród 
płockich liceów, czyli 
Małachowianka, w tym 
roku znalazła się na 
drugim miejscu. 
Ogółem zgłosiło się tu 
ponad 2600 
gimnazjalistów. Ale tę 
szkołę na pierwszym 
miejscu wskazało 414 
osób. Równie oblegane 
jest w tym roku V LO 
Centrum Edukacji, do 
którego ogółem 
wpłynęło 3419 podań. 
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W płockich szkołach ponad-
gimnazjalnych dla ucz
niów kończących naukę 

w gimnazjach przygotowano miej
sca w trzydziestu trzech placów
kach. Kolejny rok nabór prowadzo
ny jest w systemie elektronicznym. 
Łącznie w liceach ogólnokształcą
cych, liceach profilowanych oraz 
technikach i zasadniczych szkołach 
zawodowych na gimnazjalistów 
czeka ponad dwa tysiące miejsc. 
Pod koniec czerwca uczniowie reje
strujący się do szkół w systemie 
elektronicznym znajdą na swoich 
kontach informacje o tym, do której 
klasy zostali przyjęci. Listy kandy
datów przyjętych do danej szkoły 
będą wywieszone 3 lipca. Jeśli 
uczeń nie dostał się do żadnej z wy
branych klas, informację o wolnych 
miejscach znajdzie również w syste
mie elektronicznym. W tej sytuacji 

musi ponownie wybrać oddział 
i skontaktować się ze szkołą, którą 
wybrał. 

Gdzie najtrudniej? 
W tym roku zdecydowanie do III 

LO im. M. Dąbrowskiej. Dla chęt
nych szkoła przygotowała 252 miej
sca. A tę szkołę na pierwszym miej
scu wybrało 447 uczniów. Ogółem 
wpłynęło 3587 podań. Szczególnie 
duże zainteresowanie było w kla
sach z językiem polskim, historią, 
wiedzą o społeczeństwie. Tradycyj
nie oblegana była również klasa bio
logiczno-chemiczna. - Sytuacja nie 
zmienia się od chwili utworzenia 
klasy o takim profilu. Zawsze przy 
naborze cieszy się dużym, jeśli nie 
największym zainteresowaniem. Tu 
głównie chcą kontynuować naukę 
uczniowie mający w perspektywie 
studia medyczne — powiedziała dy
rektor III LO im. M. Dąbrowskiej 
Katarzyna Góralska. 

Podobnych jak i w ubiegłym ro
ku wyborów dokonywali ucznio

wie wybierający się do LO im. St. 
Małachowskiego. Jak powiedział 
nam wicedyrektor Bogdan Iwański, 
w tym roku utrzymuje się podobna 
tendencja. - Najwięcej, bo 73 oso
by, na pierwszym miejscu wybrały 
klasę z biologią, chemią i fizyką. 
Równie sporym zainteresowaniem 
cieszy się klasa z matematyką, an
gielskim, geografią - powiedział 
dyrektor Iwański. 
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Absolwenci gimnazjów wybierają szkoły 
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