
Przewodnik po płockich liceach 

Edukacyjne propozycje dla 
Rozpoczęła się kwietniowa kampa

nia informacyjna w liceach. Kandy
daci zainteresowani ofertą edukacyj
ną mają do wyboru broszury, strony 
internetowe i trwające cały kwiecień 
spotkania w ramach Dni Otwartych. 
Te ostatnie od lat cieszą się ogrom
nym zainteresowaniem młodzieży. 
A potwierdzają to pierwsze tegorocz
ne spotkania, które odbyły się w mi
niony weekend z udziałem ogromnej 
liczby gimnazjalistów. 

Co dla absolwentów gimnazjów 
przygotowano w płockich liceach ogól
nokształcących? Licea oprócz spraw
dzonych i cieszących się popularnością 
wśród uczniów klas wprowadzają kilka 
nowości. Ofertę prezentujemy na ła
mach Tygodnika Płockiego. Szczegóło
we informacje uczniowie znajdą na 
stronach internetowych oraz podczas 
zaplanowanych na kwiecień „Drzwi 
otwartych". 

Absolwenci gimnazjów, którzy zde
cydują się na kontynuowanie nauki w li
ceach ogólnokształcących mogą sko
rzystać z oferty następujących liceów. 

Liceum Ogólnokształcące im. St. 
Małachowskiego, ul. Małachowskie
go 1, teł. (024) 366-36-00, www.mala-
chowianka.plock.org.pl, dyrektor Re
nata Kutyło-Utzig. W ofercie na rok 
szkolny 2009/2010 szkoła proponuje 
naukę w jednym z dziewięciu oddzia
łów klas pierwszych realizujących roz
szerzone programy nauczania trzech 
przedmiotów: matematyka - j. angielski 
- geografia, matematyka - fizyka, mate
matyka - informatyka - chemia, mate
matyka - fizyka - j. angielski, matema
tyka - chemia - j. niemiecki, j. polski -
historia - wiedza o społeczeństwie, hi
storia - j. angielski - j. francuski, biolo
gia - chemia - fizyka, biologia - chemia 
- fizyka (drugi j. obcy - j . łaciński). 

Szkoła ma doskonale wyposażone 
pracownie przedmiotowe, wśród nich 
dwie nowoczesne pracownie informaty
ki, nowoczesną pracownię chemiczną, 
czytelnię internetową, internat z własną 
stołówką. Uczniowie mogą rozwijać 
swoje zainteresowania podczas zajęć 
pozalekcyjnych w kolach zaintereso
wań, kołach przedmiotowych oraz 
w dwóch teatrach szkolnych i szkolnym 
chórze. Szkoła jest członkiem Towarzy
stwa Szkół Twórczych. 

Liceum Ogólnokształcące im. Wła
dysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4, tel. 
(024) 364-59-20, www.jagiellon-
ka.plock.pl, dyrektor Mirosław Pią
tek. W ofercie na rok szkolny 
2009/2010 szkoła oferuje naukę w dzie
więciu oddziałach, z liczbą uczniów 
nieprzekraczającą 28 osób w klasie. IA 
rozszerzenie: j. polski, historia, j. angiel
ski, IB rozszerzenie: j. angielski, histo
ria, geografia, IC rozszerzenie: j. polski, 
historia, wiedza o kulturze, I D rozsze
rzenie: j. angielski, język obcy, historia, 
wos, IE rozszerzenie: biologia, chemia, 
fizyka i astronomia, I F rozszerzenie: 

biologia, j. angielski, wychowanie fi
zyczne, I G rozszerzenie: matematyka, 
fizyka i astronomia, informatyka, I H 
rozszerzenie: matematyka, geografia, j. 
angielski, 11 rozszerzenie: matematyka, 
j. angielski, język obcy. 

Szkoła ma 27 pracowni, dwie sale 
gimnastyczne, siłownię z odpowiednim 
zapleczem, pływalnię na terenie szkoły, 
największy i najnowocześniejszy 
w Płocku kompleks sportowy o na
wierzchni tartanowej, bogaty księgoz
biór szkolnej biblioteki, nowoczesne 
pracownie komputerowe, nowoczesny 
internat ze stołówką. W szkole działa 
Międzyszkolny Klub Europejski, pro
wadzone są warsztaty społeczno-inte-
gralne i humanistyczne współorganizo
wane z Centrum Sztuki Studio w War
szawie i Płocką Galerią Sztuki, odby
wają się letnie obozy archeologiczne 
współorganizowane z Muzeum Mazo
wieckim w Płocku, działają sekcje spor
towe (strzelecka, koszykówki, siatków
ki, pływania, tańca nowoczesnego). 
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainte
resowania w kołach zainteresowań: ma
tematycznym, fizycznym, informatycz
nym, biologicznym, chemicznym, hi
storycznym, literackim. W szkole działa 
chór i zespół muzyczny. Uczniowie 
uczestniczą w międzynarodowych wy
mianach językowych młodzieży ze 
szkołami partnerskimi z Niemiec, 
Wioch, Francji, Stanów Zjednoczo
nych. 

HI Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Dąbrowskiej w Płocku, ul. Łuka
siewicza 11, tel. (024) 364-06-40, 
www.31o.pl, dyrektor Krzysztof Wiś
niewski. W ofercie na rok szkolny 
2009/2010 szkoła proponuje naukę 
w ośmiu oddziałach z następującymi 
nachyleniami: humanistyczno - arty
styczne, humanistyczno-językowe, bio
logiczno-chemiczne ze Szkołą Promocji 
Zdrowia, matematyczno-geograficzne, 
humanistyczno-społeczne, matematycz-
no-informatyczne, matematyczno-przy
rodnicze. 

Szkoła realizuje program Socrates 
Comenius, projekt „Szkoła Marzeń". 

Uczniowie mogą rozwijać zaintereso
wania w szkolnych kołach: informa
tycznym, geograficzno-turystycznym, 
matematycznym, fizycznym, historycz
nym, języka łacińskiego, Ligi Ochrony 
Przyrody, chemicznym, biologicznym, 
języka angielskiego, języka niemieckie
go, języka francuskiego oraz w kole 
strzeleckim, PCK. Prowadzone są sek
cje SKS (piłka siatkowa, koszykowa, 
zespól taneczny). W szkole działa chór, 
zespoły muzyczne, klub szachowy, klub 
europejski. 

V Liceum Ogólnokształcące w Zes
pole Szkół Centrum Edukacji, ul. Ko
bylińskiego 25, tel. (024) 365-86-32, 
www.zsce.centrumedukacji.pl, dyrek
tor Anna Skorus. W roku szkolnym 
2009/2010 szkoła oferuje naukę w sied
miu klasach: klasa humanistyczna (z 
rozszerzonym programem nauczania 
przedmiotów: język polski, historia, 
wiedza o kulturze, języki obce - angiel
ski, język francuski), klasa europejska 
(z rozszerzonym programem nauczania 
z przedmiotów: język angielski, język 
francuski lub do wyboru język niemiec
ki, wiedza o społeczeństwie) klasa ma-
tematyczno-informatyczna (z rozsze
rzonymi przedmiotami: matematyka, 
informatyka, język angielski, drugi ję
zyk niemiecki), klasa matematyczno-
chemiczna (z rozszerzonymi matematy
ka, chemia, język angielski, drugi język 
niemiecki), klasa biologiczno-geogra-
ficzna (z rozszerzonymi przedmiotami 
biologia, geografia, języki obce: j. an
gielski, język rosyjski), klasa ukierun
kowana na edukację regionalno-spo-
łeczną (z rozszerzonymi przedmiotami: 
geografia, wiedza o społeczeństwie, ję
zyki obce - język angielski, język nie
miecki), klasa biologiczno-chemiczna 
z rozszerzonymi przedmiotami: biolo
gia, chemia, języki obce - język angiel
ski, język niemiecki, możliwość nauki 
języka łacińskiego). 

Szkoła dysponuje nowocześnie wypo
sażonymi pracowniami przedmiotowy
mi, zapleczem sportowym, nowoczesną 
aulą na 300 miejsc, biblioteką wraz ze 
Szkolnym Centrum Informacji Multime-
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