
Batalia o szkołę średnią 
Cztery i pół tysiąca 
absolwentów klas 
trzecich gimnazjów 
w Płocku, Sierpcu 
i Gostyninie za kilka dni 
wybierać będzie miejsca 
w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 
Tradycyjnie na największy 
szturm przygotowują się 
licea ogólnokształcące, 
gdzie decydujące będą 
dziesiąte punktów 
zdobytych za oceny na 
świadectwie i wynik 
egzaminu gimnazjalnego. 
Dyrektorzy szkół 
wstrzymują się od 
prognoz, ale są zgodni co 
do tego, że w minionym 
roku gimnazjaliści dość 
wysoko ustawili progową 
poprzeczkę. Jeśli 
punktowe progi 
utrzymają się na 
ubiegłorocznym 
poziomie, to do zdobycia 
miejsca w najbardziej 
popularnych szkołach 
i klasach potrzeba będzie 
bardzo dobrych wyników. 
Biorąc pod uwagę 
ubiegłoroczną rekrutację 
-min imum 1 4 0 - 1 5 0 
punktów. 
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Dyrektor III Liceum Ogólnoksz
tałcącego im. Marii Dąbrowskiej 
w Płocku Krzysztof Wiśniewski 
potwierdza, że ubiegłoroczna pun
ktacja wypadła doskonale. Górna 
granica wzrosła o 10 - 15 pun
któw. - Przełożenie było takie: tro
chę mniej uczniów, ale za to z dużo 
lepszymi wynikami. Jakie prognozy 
na ten rok? Trudno mówić, bo to 
rokrocznie wyznaczają sami gim
nazjaliści. Każda ze szkół oczekuje 

na jak najlepszych absolwentów 
gimnazjów. Sądzę, Że punktowa, 
dobra granica będzie utrzymana — 
mówi o rekrutacyjnych progno
zach dyrektor Wis'niewski. 

Jeżeli ubiegłoroczna tendencja 
utrzyma się, to można spodziewać 
się, że progi punktowe, dające 
gwarancję rozpoczęcia nauki 
w wybranej klasie znów o kilka 
punktów pójdą w górę. W III LO 
na szturm nastawia się klasa języ
kowa. Tu w roku ubiegłym mini
malny próg ustalony był na 126 
punktów. Niezmiennie dużym za
interesowaniem cieszyć się będzie 
klasa promocji zdrowia, gdzie od 

lat jest kilka osób na jedno miej
sce. Jak mówi dyrektor Wiśniew
ski, te prognozy potwierdzają wy
niki ankiety, przeprowadzonej 
podczas drzwi otwartych. Gimna
zjaliści najczęściej jako klasy tzw. 
pierwszego wyboru wskazywali 
klasę promocji zdrowia, matema
tyczno- geograficzną i humani
styczno - językową. 

Kandydaci do Małachowianki, 
szczególnie zainteresowani rozpo
częciem nauki w najbardziej oblega
nych klasach, muszą mieć powyżej 
130 punktów, przynajmniej na to 
wskazują ubiegłoroczne dane. 
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Dyrektorzy spodziewają się wysokich progów punktowych 
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