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DLACZEGO „PŁOCKA”?

 Łączymy Tradycję i Nowoczesność

Nasza szkoła istnieje od ponad 100 lat – bogata tradycja tworzy naszą tożsamość, a jednym z jej elementów jest ciągły rozwój. Szkoła należy do

Szkół Stowarzyszonych UNESCO, Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Współpracujemy

z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim oraz partnerami lokalnymi.

Tworzymy wielopokoleniową społeczność 

Absolwenci Liceum czynnie uczestniczą w życiu szkoły, m.in. zorganizowali 9 Zjazdów Absolwentów, wspierają materialnie i finansowo

szkołę.

Mamy tytuł „Srebrnej Szkoły”

Od lat w rankingu tygodnika „Perspektywy” w kategorii „Najlepsze licea w Polsce” szkoła utrzymuje tytuł „Srebrnej Szkoły”

(jako jedyna szkoła w powiecie płońskim).

Uczymy na najwyższym poziomie 

Mamy najwyższą w regionie zdawalność matury. Dla przykładu: w 2019 r. uzyskaliśmy najwyższe w delegaturze ciechanowskiej wyniki

z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie.

Nasi absolwenci bez problemu dostają się na studia wyższe

Ponad 99% absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach, w tym ok. 90% na studiach dziennych w państwowych uczelniach.

Najczęściej wybierane przez naszych uczniów są następujące kierunki studiów (dane z 2019 roku): politechniczne, medyczno-przyrodnicze,

prawnicze, humanistyczne, ekonomiczno-administracyjne, filologiczne. Ok. 70% naszych Absolwentów studiuje w Warszawie. Nasi uczniowie

wybierają także studia zagraniczne m.in. w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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Najlepsi Maturzyści Powiatu Płońskiego to nasi uczniowie

Nasi absolwenci, jako jedyni w powiecie, uzyskują co roku tytuł Najlepszego Maturzysty Powiatu Płońskiego.

Nasi uczniowie osiągają sukcesy naukowe i sportowe

Wychowaliśmy 191 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. W 2020 roku trzy uczennice (w tym dwie z pierwszych klas liceum)

zostały finalistkami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W Powiatowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Politechnikę

Warszawską nasi uczniowie zdobywają pierwsze miejsca.

Nasi wychowankowie są finalistami Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Średnich na Politechnice

Warszawskiej.

Osiągamy też sukcesy sportowe. Uczniowie naszej szkoły są medalistami nie tylko Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Mistrzostw

Polski, ale również Mistrzostw Europy.

Tu Twój los jest w Twoich rękach

Liceum, jako jedyne w powiecie, wypracowało unikatowy i jednocześnie skuteczny wewnętrzny system kształcenia, umożliwiający każdemu

uczniowi rozwijanie własnych uzdolnień.

Od 1992 r. funkcjonuje międzyoddziałowy system nauczania języków obcych, który umożliwia tworzenie grup językowych o różnym poziomie

nauczania oraz wybór nauczyciela przez ucznia, a także zmianę grupy bez konieczności odchodzenia z klasy.

Uczniowie mają szeroki wybór języków obcych; j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.

Szkoła oferuje bogaty wybór rozszerzeń z przedmiotów maturalnych, realizowanych w grupach międzyoddziałowych.

W szkole realizowane są programy autorskie z zakresu edukacji humanistycznej (Podstawy edytorstwa w liceum, Od literatury do dziennikarstwa –

integracja sztuk. Edukacja artystyczna) oraz politechnicznej.



To Ty masz wpływ na życie szkoły

Uczniowie naszego Liceum są aktywni, angażują się w szereg przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. W szkole prężnie

funkcjonuje Samorząd Uczniowski, wprowadzając w życie szkolne pozytywne zmiany i realizuje szereg projektów, m.in. „Bluzy dla Szkoły”,

„Dzień Samorządu”, „Maraton Gier Strategicznych”, „ Maraton Muzyczny”, „ Dodatkowa N-ka”, itp.

Ta szkoła daje wiele możliwości

Uczniowie liceum mogą rozwijać swoje zainteresowania  i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują:

To szkoła otwarta na świat (zarówno w wydaniu mikro, jak i makro)

Współpracujemy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i partnerami lokalnymi.

Rozwijamy współpracę z zagranicznymi placówkami oświatowymi w Hechingen (Niemcy), w Winschoten (Holandia) oraz w Tarnopolu

(Ukraina),a także z AIESEC – największą organizację studencką na świecie.

Przyjaźnimy się z College im. Wiaczesława Czornowoła w Tarnopolu i ze Szkołą Muzyczną im. Laslo Fekete z Tiszafured, co owocuje

ciekawymi projektami.
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 Zespół muzyczny Buczące Rysie

 Chór szkolny

 Orkiestra szkolna

 Koło Teatralne

 Koło Pierwszej Pomocy

 Szkolne Mini Przedsiębiorstwo

 Koło Filozoficzne

 Koła: języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki

 Szkolny Klub Sportowy

 Szkolne Koło Wolontariatu, PCK
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Tu będziesz wyjątkowy

Nasi nauczyciele indywidualnie podchodzą do uczniów. Od lat praktykowana jest edukacja spersonalizowana.

Od września 2020 roku w szkole prowadzony będzie tutoring. Objęci zostaną nim uczniowie klas pierwszych i drugich. Metoda tutoringu

opiera się na psychologii pozytywnej i polega na indywidualnym podejściu do każdego ucznia. Bazując na mocnych stronach ucznia, prowadzi

do jego rozwoju zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Wśród naszych nauczycieli jest siedmiu certyfikowanych tutorów.

Mamy bardzo dobre warunki lokalowe

Posiadamy 2 profesjonalne pracownie językowe, 2 dobrze wyposażone pracownie komputerowe, czytelnię i bibliotekę, pełnowymiarową

nowoczesna halę sportową i nowoczesną salę rekreacyjno-sportową, jeszcze pachnącą nowością.

Dysponujemy wyremontowanym, nowoczesnym internatem z 80 miejscami i stołówką.

Tu nie tylko nauką żyje człowiek

Nasza szkoła to nauka, ale też życie towarzyskie – dzięki grupom międzyoddziałowym możesz spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi, nawet

jeśli wybierzecie inne klasy.

Tu możesz uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, w licznych wycieczkach krajowych i zagranicznych, w akcjach charytatywnych,

akcji krwiodawstwa, turniejach sportowych, wokalnych i aktorskich występach artystycznych.

Ta szkoła po prostu pasuje do Ciebie…

To może być Twoja Szkoła…


