
gimnazjalistów 
dialnej. Uczniowie mają możliwość roz
wijania zainteresowań w kołach przed
miotowych, udziału w konkursach 
przedmiotowych, których laureaci otrzy
mują indeksy uczelni wyższych. 

IV Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Krzywoustego w Zespole 
Szkól nr 1 w Płocku, ul. Faustyna Pia-
ska 5, tel. (024) 367-66 42 www.krzy-
wousty.pl, dyrektor Jan Kaszuba. 
W roku szkolnym 2009/2010 szkoła 
oferuje naukę w klasach z przedmiotami 
w zakresie rozszerzonym: z przedsię
biorczością (podstawy przedsiębiorczo
ści, geografia, język angielski- język 
niemiecki), humanistycznej (j. polski -
j. francuski - podstawy filozofii - wok), 
kulturoznawczo-językowej (j. polski -
geografia - wok - wos - j. angielski), 
społeczno - prawnej (historia - wos -
wok), europejskiej (historia - wos -
wok), językowej (j. polski - j. angielski 
- j . rosyjski), multimedialnej (j. angiel
ski - informatyka - matematyka), wy
chowania fizycznego (zwiększona licz
ba godzin w-f - biologia - wok), biolo
gii z elementami ekologii (fizyka - che
mia - biologia), geograficznej z elemen
tami turystyki (geografia - j. angielski). 

Szkoła ma bogato wyposażone trzy 
pracownie internetowe, centrum multi
medialne w bibliotece, świetlicę, sto
łówkę szkolną, dwie sale gimnastyczne, 
nowoczesną halę sportową, siłownię 
z ergowiosłami, kompleks boisk sporto
wych, gabinet lekarski, gabinet stomato
logiczny. Szkoła ma pedagoga i psycho
loga. Szkoła współpracuje z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, 
Uniwersytetem im. M. Kopernika w To
runiu, Teatrem Dramatycznym w Płoc
ku. Posiada tytuł „Szkoła z klasą" oraz 
„Otwarta Szkoła". Budynek jest monito
rowany i chroniony. 

Uczniowie mogą korzystać z bogatej 
oferty zajęć pozalekcyjnych. Szkoła 
prowadzi koła przedmiotowe, koła języ
ków obcych, koła zainteresowań, zespół 
instrumentalny, zespół wokalny. Działa 
Szkolny Klub Sportowy z sekcjami róż
nych dyscyplin sportowych, SKKT 
„Watra", Szkolny Klub Europejski -
szkoła prowadzi wymianę z młodzieżą 
w Niemczech, działa Dyskusyjny Klub 
Filmowy, prowadzone są warsztaty 
dziennikarskie. 

I Liceum Ogólnokształcące Płoc
kiego Uniwersytetu Ludowego im. 4 
Pułku Strzelców Konnych, ul. 3 Maja 
18, tel. (024) 264-72-35, www.liceum-
pul.edu.pl, dyrektor Stanisław 
Chrząszczewski. W roku szkolnym 
2009/2010 szkoła oferuje naukę w kla
sach pierwszych wojskowo-sportowych 
i klasie policyjno-prawnej. Program za
jęć szkolnych poza przedmiotami ogól
nokształcącymi obejmuje rozszerzony 
program z przysposobienia obronnego, 
wychowania fizycznego, języków ob
cych i geografii. Kandydaci dodatkowo 
zdają test sprawnościowy. Dla dziew
cząt obejmuje on: bieg na 800 m, rzut 

piłką lekarską, bieg „po kopercie". Dla 
chłopców test sprawnościowy obejmu
je: bieg na 1000 m, podciąganie na drąż
ku wysokim, bieg wahadłowy 10x10. 

Uczniowie uczestniczą w letnich wy
jazdach i obozach sportowych. W trak
cie roku szkolnego uczestniczą w zaję
ciach sportowych odbywających się na 
terenie kompleksu sportowego Szkoły 
Wyższej im. Pawła Włodkowica, zaję
ciach na basenie w LO im. Wł Jagiełły. 
Szkoła współpracuje z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Histo
rycznej Polonia Militaris, Stowarzysze
niem Kawaleryjskim im. 2 Pułku Uła
nów Grochowskich w Warszawie, Sto
warzyszeniem Kawaleryjskim im. 4 
Pułku Strzelców Konnych w Płocku, 
Dywizjonem Szwoleżerów z Leźnicy 
Wielkiej, Związkiem Żołnierzy AK 
„Mazowsze" Płock, Państwową Wyż
szą Szkołą zawodową w Płocku, Bazą 
Materiałowo-Techniczną Sił Powietrz
nych w Kutnie. 

Liceum Ogólnokształcące Stowa
rzyszenia Oświatowców Polskich im. 
Księdza Poety Jana Twardowskiego, 
ul. Kazimierza Wielkiego 27, tel. 
(024) 263-82-83 (024) 262-08-39, 
www.sop.edu.pl, dyrektor Alicja Kali
szuk. W roku szkolnym 2009/2010 
szkoła oferuje naukę w czterech oddzia
łach klas pierwszych: politechnicznej 
(informatyka, matematyka), społeczno-
prawnej (wos, historia, geografia), bio
logicznej (biologia, chemia), humani
stycznej (j. polski, historia, wiedza 
o kulturze). Dla wszystkich chętnych 
niezależnie od wyboru prowadzone są 
przedmioty dodatkowe rozszerzone: j. 
łaciński, ekologia, turystyka, filozofia, j. 
francuski, historia sztuki. Szkoła oferuje 
możliwość nauki drugiego języka obce
go od podstaw: j. rosyjski, j. francuski, j. 
angielski. 

Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć po
zalekcyjnych. Prowadzone jest koło te
atralne, warsztaty dziennikarskie i eko
logiczne, nauka gry w szachy i brydża. 
Wydawana jest gazetka szkolna „Sope
lek", działa koło turystyczne. Dla ucz
niów zapewnione są indywidualne kon
sultacje przedmiotowe, opieka pielę
gniarska, pedagogiczna, psychologicz
na. Szkoła ma bogato wyposażoną bib
liotekę, pracownie komputerowe. 

Akademickie Liceum Ogólnoksz
tałcące przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej, ul. Plac Dąbrow
skiego 2, tel. (024) 366 - 54 - 12, 
www.liceum.pwszplock.pl, dyrektor 
Małgorzata Dąbrowska. W roku 
szkolnym 2009/2010 szkoła oferuje na
ukę w klasie matematyczno - geogra
ficznej (rozszerzenie z przedmiotów: 
matematyka, geografia, wiedza o społe
czeństwie) i klasie językowej (rozsze
rzenie z przedmiotów j. angielski, j. 
francuski). Od pierwszej klasy prowa
dzone są zajęcia fakultatywne olimpij
skie i maturalne. Opiekę merytoryczną 
sprawują nauczyciele akademiccy, rad 
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