
ORGANIZACJE

UCZNIOWSKIE

rok szkolny 2022/2023



- SZKOLNY KLUB SPORTOWY

- KOŁO PCK,WOLONTARIAT I KRWIODAWSTWO

- RATOWNICY Z PŁOCKIEJ

- MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

- MATEMATYCZNI MISTRZOWIE

- KOŁO „W DOBREJ WIERZE”

- LIGA OCHRONY PRZYRODY

- „BUCZĄCE RYSIE”, CHÓR I ORKIESTRA DĘTA

- KOŁO KULTURY JAPONII I DALEKIEGO WSCHODU

- KOŁA: JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO, FILOZOFICZNE

- KOŁO MIŁOŚNIKÓW OPERY

- KOŁO PLASTYCZNE

- SAMORZĄD UCZNIOWSKI



SPORT NA „PŁOCKIEJ”
„Zanim coś osiągniesz musisz, czegoś od siebie oczekiwać„                                                                    

Michael Jordan



Zajęcia Szkolnego 
Klubu Sportowego

- koszykówka
- piłka nożna
- siatkówka
- fitness, taniec
- tenis stołowy
- inne (według zainteresowania-

- może szachy?)



Informacje i zgłoszenia:

•Nauczyciele wychowania fizycznego

•Funpage

„Sport na Płockiej” 

(Facebook, Instagram)

•Taniec_na_plockiej

(Instagram)



Szkolny turniej międzyklasowy
w piłce nożnej

Informacje i zgłoszenia: pan Robert Goszczyński



FUTBOLOWY SUPERKIBIC
• Konkurs trwa cały rok szkolny

• Polega na typowaniu wyników 
meczy piłkarskich 
i odpowiadaniu na pytania konkursowe

• Turniej piłkarski dla uczestników w czerwcu

TABLICA OGŁOSZEŃ 

OBOK POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO

Opiekunowie:
pan K. Jarosiewicz



SZKOLNE KOŁO PCK
I GRUPA 

WOLONTARIUSZY







Informacje i zgłoszenia:

•Wolontariat, działalność 
charytatywna, PCK –
pani Jolanta Rutkowska

•Krwiodawstwo – pan Sławomir 
Kowalski (osoby organizujące akcje 
nie muszą być pełnoletnie!)



RATOWNICY Z PŁOCKIEJ



Staramy się przewidzieć 
najgorsze scenariusze



Uczymy siebie i innych pomagać…



Informacje i zgłoszenia:

•Pani Barbara Sawczuk - Gołaszewska

•strona „Ratownicy z Płockiej” 
(facebook)



MŁODZIEŻOWE 
MINIPRZEDSIĘBIORSTWO



• Pani Barbara Sawczuk - Gołaszewska
• Izabela Kopczyńska i Amelia Tomaszewska (2B)
• strona „T - TOP” (facebook)

Informacje i zgłoszenia:



MATEMATYCZNI MISTRZOWIE 
Z PŁOCKIEJ

Możesz dołączyć do 
tego
grona wygrywając
szkolny konkurs
matematyczny w 
jednej z kategorii
wiekowych – z 
podziałem na klasy

Kliknij, aby dodać tekst



Działalność Mistrzów:

Kliknij, aby dodać tekst

Wystawa na temat 
Lwowskiej Szkoły 
Matematycznej



Informacje:

•Strona loplonsk.pl, zakładka MMZP

•Gazetka przy sali nr 15

•Opiekunowie: 

pani Elżbieta Stroiwąs, 

pan Mateusz Kacprowski



„W DOBREJ WIERZE”







Informacje i zgłoszenia:

• ksiądz Michał Łuczka,

• pan Sławomir Kowalski



LIGA OCHRONY PRZYRODY
najstarsza organizacja ekologiczna w kraju!

- prowadzenie akcji „Eko – Płocka”
- udział w olimpiadzie ekologicznej
- program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej :

Globalna szkoła „Ścieżka razem dla klimatu”
- szkolny konkurs: „Rola środowiska w życiu człowieka”
- apel na Dzień Ziemi (22 IV)

- udział w pracach związanych z rejestrowaniem rezerwatów i 
pomników przyrody w naszej okolicy, zwrócenie uwagi na pobliskie 
parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu 
oraz kompletowanie ilustracji chronionych roślin i zwierząt w Polsce, 
szczególnie tych, które występują w naszej okolicy.



Informacje i zgłoszenia:

•pani Ewa Kaźmierczak

•pani Małgorzata Cieślińska

•pani Danuta Rapusta



Buczące Rysie





Chór szkolny



Orkiestra dęta



NOCNY  MARATON  MUZYCZNY



Informacje i zgłoszenia:

•Pan Rafał Szymański
(kontakt przez dziennik elektroniczny 
lub w czwartki w szkole)



KOŁO KULTURY 
JAPONII I DALEKIEGO 

WSCHODU
- przybliżenie kultury Japonii i krajów dalekiego 
wschodu
- przybliżenie języków dalekiego wschodu
- zajęcia dotyczące anime, mangi, muzyki
- zajęcia ukazujące konkretne zainteresowania 
poszczególnych członków koła (np. przedstawienie 
wybranej mangi itp.)



Informacje i zgłoszenia:

•Pan Adam Kasprzykowski (sala nr 02)



KOŁO 
JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

KOŁO FILOZOFICZNE

Opiekun obu kół : pani Ewa Cała



WYJAZDY DO OPERY

• organizator: 

pani Ewa Cała

• informacje: drzwi sali nr 9, szkolna biblioteka



ZAJĘCIA PLASTYCZNE





Samorząd Uczniowski



Uczniowie mogą zgłaszać 

pomysły, problemy, pytania 

np. na Sejmiku Uczniowskim

lub wrzucać je 

do skrzynki na parterze

Sejmik Uczniowski –

listopad

Rada Uczniów – ostatni 

tydzień września, aula 



Zarząd SU stara się 

na różne sposoby 

umilać życie w szkole ☺

WIZYTA
ŚW. MIKOŁAJA

NOC GIER STRATEGICZNYCH



Dzień Samorządu (czerwiec) 



BLUZY DLA SZKOŁY
oraz: 
T-shirty, torby, worki, koszulki polo



RADIOWĘZEŁ SZKOLNY

Informacja i zgłoszenia - pan Robert Goszczyński



Nasza szkoła w sieci

www.loplonsk.pl
Facebook:

I LO im. Henryka 
Sienkiewicza

w Płońsku – „Płocka”
Instagram:

loplonsk


