
UDiegane I I I Liceum 
dokończenie ze str. 1 

Tłok był również do klasy o pro
filu humanistycznym z j. polskim, 
wiedzą o kulturze i historią. Na jed
no miejsce jest aż trzech kandyda
tów. Klasę tę wybrało 96 uczniów. 
Równie popularna jest klasa z geo
grafią i wiedzą o społeczeństwie, 
którą wskazało 93 uczniów. Tylko 
10 gimnazjalistów wybrało klasę 
z biologią, chemią i fizyką. 

Klasy humanistyczna (j. polski, 
historia, wiedza o kulturze) oraz bio
logiczno-chemiczna cieszą się naj
większą popularnością wśród gim
nazjalistów, którzy wybrali Jagiel
lonkę. Dla chętnych szkoła przygo
towała 234 miejsca w siedmiu od
działach. Na pierwszym miejscu tę 
szkołę wybrało 258 uczniów. 

Bez tłoku jest w IV LO im. B. 
Krzywoustego. Szkoła przygotowa
ła 196 miejsc. Na pierwszym miej
scu wskazało ją 111 uczniów. Ogó
łem zgłosiło się 532 chętnych. Naj
częściej uczniowie wybierali klasy 
o profilach: biologia z j. rosyjskim 
i geografia z j. angielskim. 

Sportowa trzynastka 
Jak co roku klasę liceum urucha

mia Zespół Szkół Technicznych 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe
go. Tę szkołę na pierwszym miej
scu wybrało trzynastu gimnazjali
stów. Niewielu chętnych było za
interesowanych (jako szkołą na 
pierwszym miejscu) ofertą pozo
stałych 'liceów ogólnokształcą
cych. Po kilkanaście osób na razie 
zgłaszało się do liceów profilowa
nych. Jeżeli chodzi o wybór z pier
wszej preferencji, to najwięcej 
kandydatów ma Liceum Profilo-
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wane nr 3 w Zespole Szkół Tech
nicznych w Płocku (42 osoby). 

Mechanik 
kontra informatyk 

Spośród oferty przygotowanej 
przez płockie technika, uczniowie 
najchętniej korzystali z propozycji 
Technikum nr 2 w ZSZ nr 2. Najpo
pularniejsza jest klasa o specjalności 
technik mechanik. Zaraz na drugim 
miejscu technik informatyk. Łącznie 
szkołę te wybrało 152 uczniów. Nie
wiele mniej chętnych do klas pier
wszych ma Technikum nr 3 w ZST. 
Tu wybory uczniów były podobne 
jak do Technikum nr 2. Najwięcej 
gimnazjalistów chce rozpocząć nau
kę w klasie technik informatyk i tech
nik mechanik. Do łask powraca także 
zawód fryzjera. Potwierdzają to sta
tystyki w Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Usług i Przedsiębiorczości 
oraz Technikum ZDZ. W pierwszej 
ze szkół na 146 osób aż 86 wybrało 
klasę technik usług fryzjerskich, 
w Technikum ZDZ na 39 osób 22 
chcą zdobyć kwalifikacje do wyko
nywania tego zawodu. Spora grupa 
zainteresowana jest także rozpoczę
ciem nauki w klasie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego. W Tech
nikum nr 5 w ZSB 1 przez młodzież 
oblegana jest klasa technik budow
nictwa. W niej naukę chciałoby roz
począć 65, spośród 140, którzy tę 
szkołę wybrali na pierwszym miej
scu. Uczniowie wybierający się do 
Technikum w Zespole Szkół im. L. 
Bergerowej najbardziej zaintereso
wani są nauką w klasie przygotowu
jącej ich do pracy w hotelarstwie. Na 
80 osób, które złożyły podania do 
szkoły, 30 chce rozpocząć naukę 
w tej klasie. 

W Zasadniczych Szkołach Zawo 
dowych rekordy popularności bij 
klasy przygotowujące do zawodó\ 
mechanika samochodowego, fryzje 
ra i kucharza małej gastronomii. 

180 punktowy pewniak 
Informacje o tym, do którego od 

działu zostali przyjęci, uczniowi 
otrzymają 3 lipca. O wszystkim zde 
cydują punkty z egzaminu gimna 
zjalnego, te przyznane za oceny n 
świadectwie ukończenia szkół; 
w gimnazjum, punktowane przed 
mioty, osiągnięcia ucznia. Maksy 
malnie gimnazjaliści mogą zdoby 
200 punktów. To oznacza, że tego 
roczni najlepsi gimnazjaliści wyzna 
czą maksymalną granicę progó\ 
punktowych. Najwyższe są oczywi 
ście do najbardziej obleganycl 
szkół. W ubiegłym roku uczniowie 
którzy mieli w granicach 140 i po 
wyżej punktów mieli pewność, h 
dostaną się do wybranej szkoły i kia 
sy. Przykładowo najlepsi w Mała 
chowiance, III LO czy Jagiellonc 
mieli ich po 180. W sierpeckim L( 
najlepsi mieli w granicach 170 pun 
któw. Także w granicach 170- 18( 
punktów oscylowały wyniki gimna 
zjalistów startujących do LO im. 1 
Kościuszki w Gostyninie. Na jakir 
poziomie będą progi gwarantując 
przyjęcie do szkoły w tym roku? N 
razie dyrektorzy nie chcą podejmo 
wać się ich ustalania. Bo, jak mówią 
o wszystkim zdecydują wyniki egza 
minu gimnazjalnego. A te będą zna 
ne w połowie czerwca. 

Przypomnijmy, że tegoroczn 
gimnazjaliści mogli składać podani 
do trzech szkół. Nie wszyscy wic 
trafią tam, gdzie chcieliby, al 
miejsc w szkołach nie zabraknie. I 


