
Nie ma miejsc w Małachowiance 
W trzech płockich liceach rekru

tacja uzupełniająca, czy tym bar
dziej zaplanowana na sierpień re
krutacja dodatkowa, nie odbędzie 
się. Przygotowane w klasach pierw
szych miejsca dla absolwentów gim
nazjów zostały rozdysponowane co 
do jednego pomiędzy chętnych 
w pierwszym podstawowym termi
nie. W nowym roku szkolnym 
w klasach pierwszych Małacho-
wianki naukę rozpocznie 261 
uczniów, w m LO - 196, w Liceum 
Akademickim - 78. Wolne miejsca 
oferują jeszcze, może w mniej popu
larnych klasach, właściwie wszyst
kie pozostałe miejskie szkoły. 

W czwartek szkoły ponadgimna-
zjalne zakończyły rekrutację uzupeł
niającą. Od 27 do 31 sierpnia będzie 
trwała w nich (tam gdzie są wolne 
miejsca) rekrutacja dodatkowa. 
Łącznie w tym roku dla absolwen
tów gimnazjów w liceach, techni
kach i szkołach zawodowych miasto 
przygotowało w klasach pierwszych 
2219 miejsc w trzydziestu dwóch 
placówkach. 

Tradycyjnie najbardziej oblegane 
były licea ogólnokształcące. Spośród 
płockich szkół miejscami wolnymi 
nie dysponują już Małachowianka, HI 
Liceum Ogólnokształcące i Akade
mickie LO przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej. Tylko cztery wol
ne miejsca ma jeszcze do zagospoda
rowania V Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkól Centrum Edukacji. 
W nowym roku szkolnym dla pierw
szoklasistów w placówce przygoto
wano 203 miejsca. Pięcioma wolnymi 
miejscami dysponuje również VII LO 
(ul. Kutrzeby), które przygotowało się 
na przyjęcie w dwóch klasach pierw
szych 52 uczniów. Dwieście dwadzie
ścia cztery miejsca przygotowało na
tomiast LO Jagiełły i tu jeszcze w pią
tek szkoła miała 26 wolnych miejsc. 

Najwięcej (bo 14) w klasie matema-
tyczno-chemicznej z językiem angiel
skim. Chętni znajdą także 13 wolnych 
miejsc w LO nr 6 przy ul. Kilińskie
go. Niewielu chętnych miało LO 
Płockiego Towarzystwa Oświatowe
go. Tu na 60 miejsc zgłosiło się 5 
uczniów. W LO Płockiego Uniwersy
tetu Ludowego chęć nauki od nowego 
roku szkolnego zadeklarowało 46 
uczniów, szkoła przygotowała 
w trzech klasach pierwszych 90 
miejsc. Nikt nie zgłosił się do klasy 
I LO w ZDZ, Centrum Kształcenia 
w Płocku. Chętni mogą także zgła
szać się do I Prywatnego Liceum Pla
stycznego, które ma 14 wolnych 
miejsc (szkoła przygotowała się na 
przyjęcie 30 uczniów). Sporo, bo 89 
miejsc czeka na pierwszoklasistów 
w LO Stowarzyszenia Oświatowców 
Polskich, które w nowym roku szkol
nym dla pierwszoklasistów zapewniło 
96 miejsc. Podobnie sytuacja wygląda 
w LO Profesor, do którego na 32 
przygotowane miejsca w dwóch kla
sach zgłosiło się 5 osób, czy w klasie 
policyjnej LO w Zespole Szkół Le
okadii Bergerowej, gdzie do klasy 
planowanej dla 28 uczniów zgłosiło 
się 4 chętnych. Dość dobrze tegorocz
ny nabór wypadł w IV LO (ul. Pia-
ska), gdzie na 196 miejsc w klasach 
pierwszych chęć nauki zadeklarowało 
166 uczniów. 

Informatyka, mechatronika, 
ochrona środowiska 

Całkiem nieźle z naborem pora
dziły sobie płockie technika. W Płoc
ku uczniowie zainteresowani zdoby
waniem zawodu technika mogli sko
rzystać z oferty dziesięciu szkół. 
W podstawowym terminie zakoń
czono nabór do Technikum w Zespo
le Szkół Centrum Edukacji. Szkoła 

przyjęła 56 uczniów. W Technikum 
nr 5 w ZSB nr 1 zostały jeszcze 52 
wolne miejsca ze 150 przygotowa
nych. Najbardziej popularna była 
klasa: technik ochrony środowiska. 
W takiej samej liczbie wolna jest 
ilość miejsc w Technikum w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Kupieckich. 
Z 224 miejsc pozostało ich 67 dla 
ewentualnych chętnych. Najbardziej 
popularne było technikum handlowe. 
W Technikum nr 3 w Zespole Szkół 
Technicznych, podobnie jak przed 
rokiem, największym zainteresowa
niem cieszyły się klasy o specjalno
ści: technik mechatronik i technik in
formatyk. Szkoła może jeszcze przy
jąć 54 uczniów. Tylko siedemnaście 
miejsc wolnych ma już Technikum 
nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przed
siębiorczości, które przygotowało się 
na przyjęcie 128 uczniów. Zdecydo
wana większość chętnych zadeklaro
wała chęć nauki w klasie technik ży
wienia i usług gastronomicznych. 
Prawie komplet chętnych ma Techni
kum ZDZ (szkoła przygotowała 120 
miejsc). W klasach: technik mecha
nik, informatyk, usług fryzjerskich 
jest już komplet. Wolne miejsca (24 
są tylko w klasie technik ekonomi
sta). Coś dla siebie znajdą uczniowie 
w Technikum Zespołu Szkół im. L. 
Bergerowej. Szkoła jest gotowa 
przyjąć 180 chętnych. Na chwilę 
obecną jest ich tylko 46. Największa 
grupa (13 osób) zadeklarowała chęć 
nauki w klasie o specjalności technik 
rolnik. Popularne wśród młodzieży 
Technikum nr 2 (popularny Elek
tryk) ma dla chętnych jeszcze 18 
miejsc, ze 140 przygotowanych. 
Oczywiście najwięcej chętnych zgło
siło się do klasy o specjalności tech
nik elektryk. 

Wolnymi miejscami dysponują ta
kże wszystkie z sześciu płockich Za
sadniczych Szkół Zawodowych, rad 


