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Batalia o szkołę średnią 
dokończenie ze str. 1 

- Tu decydują sami uczniowie, 
choć rzeczywiście od kilku lat pun
ktacja utrzymuje się na dość wyso
kim poziomie. W ubiegłym roku 
w klasach cieszących się najwię
kszym zainteresowaniem, w pier
wszym naborze, minimalna granica 
oscylowała w granicach 130 - 150 
punktów. Zauważam tendencję, że 
coraz mniej zgłasza się osób z liczbą 
punktów w granicach poniżej 100 
— przytacza ubiegłoroczne punktacje 
progowe wicedyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Mała
chowskiego Bogdan Iwański. 

W tym roku szkoła, tak jak i przy 
poprzednim naborze, kładzie spory 
nacisk na ofertę z nachyleniem ma
tematycznym. To odpowiedź na co
raz bardziej wyraźne zapotrzebowa
nie firm na specjalistów w tych dzie
dzinach. A klasy te stanowią dosko
nały wstęp do kontynuowania nauki 
na kierunkach politechnicznych, 
których absolwenci są coraz bardziej 
poszukiwani przez pracodawców. 
Szkoła na dziewięć klas pierwszych 
aż pięć ma z matematyką. W tym ro
ku oferuje także zupełną nowość dla 
matematyczno - fizycznych umy
słów - naukę w klasie, prowadzonej 
przez wykładowców akademickich 
(klasa I d matematyczno - fizyczna). 
Rekrutacyjne prognozy również do
brze wypadają dla klas o nachyleniu 
biologicznym. 

Technika wracają 
do task? 

Takiego potwierdzenia w tego
rocznej rekrutacji oczekują dyrekto
rzy szkół prowadzących technika, li
cea profilowane, szkoły zawodowe. 
- Jeżeli ten rok zainteresowanie 
przyniesie takie jak miniony, to bę
dzie dobry wynik. Jest dużo chętnych 
na kierunkach: mechanika, informa
tyka, mechatronika. Tu jesteśmy spo
kojni o kandydatów. Idąc za suge
stiami rynku pracy i młodzieży, uru
chamiamy naukę w zawodzie kowa
la. Popyt na wyroby artystyczne po
woduje, że rośnie zainteresowanie 
uzyskaniem kwalifikacji zawodo
wych w tym kierunku - mówi dyrek
tor Zespołu Szkół Technicznych 
w Płocku, Bernard Szymański. 

W tym roku dla pierwszoklasi
stów szkoła uruchamia cztery klasy 
zawodowe, trzy w liceum profilowa
nym i cztery w technikach. 

Rosnące zainteresowanie ofertą 
techników potwierdza dyrektor Zes
połu Szkół Ekonomiczno - Kupiec
kich w Płocku, Ireneusz Szychow
ski. W przygotowanej ofercie eduka
cyjnej miejsca dla przyszłych hote
larzy i techników ekonomistów są 
najchętniej wybierane. Szkoła w no

wym roku szkolnym uruchamia 
dziewięć oddziałów dla uczniów 
klas pierwszych. 

W nowym roku szkolnym, jak 
usłyszeliśmy w wydziale edukacji 
płockiego Ratusza, miejsc wystar
czy dla wszystkich chętnych. Czy 
znajdą się w wybranych i wymarzo
nych klasach, zdecydują sami po
przez oceny, uzyskane na świadec
twie i wyniki egzaminów. O godzi
nie 15.00, 3 lipca, w szkołach będą 
wywieszone listy przyjętych. Jedno 
jest pewne, że rewolucji nie będzie 
w kwestii popularności typów szkół. 

W tym roku w, szkołach gimnazjal
nych na terenie płockiej delegatury 
Kuratorium Oświaty egzamin gimna
zjalny pisało 4569 uczniów klas trze
cich w 56 szkołach publicznych i nie
publicznych. W Płocku wiedzę huma
nistyczną, matematyczno-przyrodni-
czą i wtym roku po raz pierwszy tak
że z języka obcego sprawdzało 1496 
trzecioklasistów. W powiecie płockim 
ziemskim egzamin pisało 1590 ucz
niów, w sierpeckim - 828, a w gosty-
nińskim - 655 uczniów. • 

W Płocku po raz szósty rekru
tacja do szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzona jest w syste
mie elektronicznym. Uczniowie 
mają do wyboru ofertę przygo
towaną przez dwadzieścia dwie 
szkoły ponadgimnazjalne. 
W nowym roku szkolnym dla 
absolwentów gimnazjów przy
gotowano miejsca w trzydziestu 
dwóch oddziałach liceów ogól
nokształcących i czterdziestu 
siedmiu oddziałach techników, 
liceów profilowanych i zasadni
czych szkół zawodowych. Łącz
nie w klasach pierwszych pub
licznych i niepublicznych liceów 
ogólnokształcących czeka po
nad tysiąc miejsc, blisko dwie
ście w liceach profilowanych, 
także ponad tysiąc w techni
kach i sześćset w zasadniczych 
szkołach zawodowych. 

Wszystkie formalności związanej logowaniem należy zakończyć 
do 19 maja. Gimnazjaliści ze szkół płockich otrzymają swój login i ha
sło dostępu do szkolnej strony. Gimnazjaliści ze szkół spoza Płocka 
sami muszą ustalić swoje hasło dostępu do indywidualnej strony na
boru. Logowanie dla wszystkich odbywa się na stronie: 
www.plock.edu.com.pl. Tu uczniowie wypełniają formularz, drukują 
i dostarczają go do wybranej szkoły, w terminie do 19 maja. Ucznio
wie, którzy nie mają w domu dostępu do strony mogą korzystać z po
mocy gimnazjum i szkoły, w której chcą złożyć podanie, lub też kafe
jek internetowych. 

Gimnazjaliści mogą wybierać maksymalnie trzy szkoły. W każdej 
z nich mogą wskazać dowolną liczbę klas. 

Elektroniczny nabór rusza 6 maja. Pierwszy etap to logowanie (ha
sło i login przekazane w gimnazjum lub ustalone samodzielnie) na 
stronie: www.plock.edu.com.pl. Drugi etap to wybór trzech szkół. Po 
złożeniu podania uczeń nie może już zmienić decyzji. Jeżeli uczeń 
dostanie się do jednej z wybranych klas, nie może być przyjęty do 
umieszczonych niżej na liście preferencji. Szkoła prowadząca klasę 
wybraną przez ucznia jako pierwszą, to szkoła pierwszego wyboru. 

Po wyborze szkoły i klasy uczeń drukuje z systemu podanie (ko
nieczny podpis ucznia i rodziców) i zanosi do szkoły. Po złożeniu po
dania do szkoły uczeń nie może zmieniać kolejności preferencji wy
branych klas na stronach internetowych. Jeżeli pojawią się różnice 
między stroną a podaniem, to będzie ono odrzucone. Szkoła ma ty
dzień na weryfikację podania. Informacja o jej wyniku pojawi się na 
stronie głównej konta każdego gimnazjalisty. W terminie od 15 do 18 
czerwca uczniowie mogą zmieniać swoje preferencje, ale ponownie 
muszą dostarczyć podanie do szkoły tzw. pierwszego wyboru (stare, 
złożone w terminie do 19 maja, uczeń musi osobiście anulować 
w szkole). Szkoły będą na bieżąco weryfikowały dokumenty do 18 
czerwca. 

Od 19 czerwca do 22 czerwca uczniowie składają kopie niezbęd
nych dokumentów. W tym terminie uczeń składa tylko kopie swojego 
świadectwa (tyle kopii ile szkół wybrał w systemie)i tyle samo zaświad
czeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli uczeń dostanie się 
do wybranej klasy, jest zobowiązany dostarczyć oryginał świadectwa 
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

Listy uczniów przyjętych, którzy potwierdzili chęć rozpoczęcia nau
ki w wybranej klasie, będą już 29 czerwca. Ostateczne listy przyję
tych w szkołach pojawią się 3 lipca, o godzinie 15.00. 

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