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Nasze Liceum ma 100 - letnią tradycję,
Posiada koedukacyjny internat dysponujący 80 miejscami,
Współpracujemy z:
 Gimnazjum w Hechingen (Niemcy),
 Gimnazjum w Winschoten ( Holandia),
 Współpracujemy z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej i AIESEC największą organizacją studencką na świecie
Od ponad 30 lat należymy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO,
Należymy do Towarzystwa Szkół Twórczych,
Wdrażamy liczne innowacje, m.in.:
 międzyklasowy 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,
 międzyklasowy system wyboru rozszerzeń,
 autorski program z wychowania fizycznego w klasie trzeciej pod nazwą
„Wybierz sam”, który umożliwia uczniom doskonalenie przez rok
wybranej przez siebie dyscypliny sportu,
 posiadamy 2 dobrze wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do
internetu oraz nowoczesną pełnowymiarową salę gimnastyczną
i multimedialne centrum informacji.
Ponad 99% naszych absolwentów dostaje się na wyższe uczelnie. Ok. 89%
spośród nich podejmuje naukę na studiach dziennych w państwowych uczelniach.
Najczęściej wybierane przez naszych uczniów są następujące kierunki studiów
(dane z 2017 roku): politechniczne (61 osób), medyczno-przyrodnicze (31 osób),
prawnicze (11 osób),humanistyczne (28 osób), filologiczne (11 osób), ekonomicznoadministracyjne (27 osób), inne kierunki (17 osób). Ok. 70% naszych Absolwentów
studiuje w Warszawie
W latach 2003-2018 wychowaliśmy 87 olimpijczyków
W 2018 roku, biorąc pod uwagę wyniki matur oraz osiągnięcia w olimpiadach,
liceum zajęło 63. miejsce w Województwie Mazowieckim i 245. w Polsce jesteśmy w gronie 7 % najlepszych szkół w Polsce.
Otrzymaliśmy w rankingu „Perspektyw” tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.
Ponadto uczniowie naszej szkoły mogą, w ramach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać
swoje zainteresowania poprzez udział w pracach kół: filozoficznego, „Kultury
Żywego Słowa”, informatycznego, muzycznego, plastycznego, przedmiotowych:
języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki itp., SKS
( piłka siatkowa, piłka koszykowa itp.), zespołu wokalno-instrumentalnego.

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
Szkoła Stowarzyszona UNESCO
Członek Towarzystwa Szkół Twórczych

ul. Płocka 56 tel. 023 6622145 fax 023 6622685

e - mail: dyrekcja@loplonsk.pl
www.loplonsk.pl
Nabór elektroniczny – adres strony:
https://nabor.progman.pl/plonsk
„DNI OTWARTE SZKOŁY” ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:
17 marca (sobota) 2018 roku – godz. 1000
7 kwietnia (sobota) 2018 roku – godz. 1000

Harmonogram prac związanych z przyjmowaniem uczniów
do klas pierwszych, w roku 2018.
do 31 marca 2018 roku
17 marca (sobota) 2018 roku,
godz. 1000 - 7 kwietnia (sobota)
2018 roku, godz. 1000.
10 maja, od godz. 1000 - 18
maja do godz.1500
15 czerwca
od godz.1000 19 czerwca do godz. 1600
22 czerwca od godz. 1200 27 czerwca do godz. 1600

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz
poradnika dla gimnazjalisty.
Zorganizowanie akcji „otwartych dni” – zwiedzanie szkoły przez kandydatów,
informacja o zasadach rekrutacji i planach nauczania w trzyletnim liceum ogólnokształcącym
Przyjmowanie od kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół






kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

6 lipca od godz. 1200 -12 lipca
do godz. 1000

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez
komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
uso.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia,
Rodzice kandydatów albo kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki
w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Składanie bezpośrednio w internacie lub w sekretariacie szkoły
podań o przyjęcie do internatu (od 6 lipca od godziny 1200 do 12 lipca
do godziny 1000).

12 lipca godz. 1600
12 lipca o godz. 1000

W przypadku prowadzenia przez
szkołę rekrutacji uzupełniającej:
od 13 lipca od godz. 800 do 16 lipca do
godz. 1600;
od 13 lipca do 28 sierpnia
do 29 sierpnia godz. 12.00

od 29 sierpnia od godz. 12.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00
do 31 sierpnia godz. 12.00










Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nasza szkoła to nauka, ale też życie towarzyskie - dzięki grupom międzyklasowym możesz
spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi, nawet jeśli wybierzesz inną klasę. Młodzież organizuje
szereg przedsięwzięć, które pozwalają realizować się im poza lekcjami np.: Maratony Gier
Strategicznych, liczne akcje charytatywne, występy artystyczne – wokalne i aktorskie, akcje
krwiodawstwa, turnieje sportowe itp.

Pamiętaj:
Wybierając klasę A1, A2 lub A3 – będziesz miał(a) obowiązkowo rozszerzoną matematykę od klasy pierwszej
(przewidywana liczba godzin matematyki w klasach: I - 5; II – 7; III – 6/7). Uczniowie uczęszczający do klas „A” będą
mieli do wyboru trzy warianty rozszerzeń:

politechniczny: matematyka, chemia, fizyka, informatyka

SGH, ekonomiczny: matematyka, geografia, język angielski, wos

medyczno-przyrodniczy: matematyka, biologia, chemia, fizyka
W ramach tych klas planowane jest utworzenie międzyklasowej grupy menedżerskiej objętej patronatem
Wybierając klasę B – będziesz miał(a) rozszerzony język polski od klasy pierwszej (przewidywana liczba godzin
języka polskiego w klasach: I – 5; II – 8; III – 7). Uczniowie uczęszczający do klas „B” będą mieli do wyboru następujące warianty rozszerzeń przygotowujące do podjęcia studiów humanistycznych, prawniczych, językowych:

wariant pierwszy: język polski, historia, język angielski lub łaciński, wos

wariant drugi: język polski, geografia, język angielski lub łaciński, wos

Klasa ta zostanie utworzona we współpracy z Kancelarią Senatu RP oraz
Uniwersytetem Warszawskim.
Wybierając klasę C – będziesz mógł(a) mieć matematykę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ponadto
wszyscy uczniowie będą rozszerzać biologię (I -2, II - 6, III - 6) oraz chemię (I-2, II -6, III - 6).
Wybierając klasę P – będziesz miał(a) obowiązkowo rozszerzoną matematykę od klasy pierwszej (przewidywana
liczba godzin matematyki w klasach: I - 5; II – 7; III – 6/7). Poza matematyką wszyscy uczniowie będą rozszerzać fizykę i informatykę.

Ustalenia ogólne:







Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez
komisje rekrutacyjne
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

jednej klasy politechnicznej utworzonej we współpracy z Politechniką Warszawską, przygotowującej
uczniów do podjęcia przede wszystkim studiów na kierunkach politechnicznych – P

Firmy „Roca” współpracującej miedzy innymi z Politechniką Warszawską.


Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Spotkanie kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły,
z wychowawcami. W czasie spotkań uczniowie będą mogli zgłosić do których
nauczycieli chcą uczęszczać na języki obce oraz wyrazić chęć uczęszczania do
grup z rozszerzonym programem nauczania języków obcych.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

trzech klas w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów: politechnicznych/menedżerskch/medycznych/przyrodniczych/prawniczych – A1, A2, A3,
jednej/dwóch klas obywatelsko-prawniczych w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia
studiów: dziennikarskich, prawniczych, językowych (filologicznych), pedagogicznych – B
jednej/dwóch klas medyczno-przyrodniczych w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia
studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych – C

W zależności od oczekiwań kandydatów możliwe jest utworzenie np. 4 klas matematycznoinformatycznych, 2 klas medyczno- przyrodniczych czy 2 klas obywatelsko-prawniczych.

inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z
oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć
imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego
osoby.
Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają
złożone wnioski. W Powiecie Płońskim funkcjonuje elektroniczne wspomaganie
rekrutacji. Kandydat, który wybrał trzy szkoły w Płońsku składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

6 lipca godz. 1200



Kandydaci składają do szkoły dokumenty, w tym:



od 10 maja do 6 lipca

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjąć uczniów do 6 klas licealnych – do
wyboru spośród podanych niżej tj.:



Każdy uczeń musi rozszerzać minimum dwa przedmioty.
Szkoła zapewnia, w 100%, wszystkim uczniom realizację trzech rozszerzeń, każde kolejne rozszerzenie
będzie mogło być realizowane, jeśli uda się umieścić je w planie zajęć ucznia.
Począwszy od klasy pierwszej, rozszerzenia będą realizowane z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka /rozszerzenia
rozpoczną się w styczniu - nie dotyczy klasy „B”, matematyka /tylko klasy „A” i „P”/, język polski / tylko klasa „B”/, języki obce - uczniowie z wybranych grup.
Języki obce nauczane w szkole: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński,. Zakładana liczba
godzin nauczania języków obcych w wymiarze tygodniowym to 2/3 do 6 godzin w tygodniu. Możliwość wyboru języka obcego będzie uzależniona od liczby zainteresowanych i liczby grup danego języka proponowanych przez szkołę.
Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyklasowych, dlatego uczniowie mogą wybierać dowolny
język obcy niezależnie od klasy, do której zostaną przyjęci.
Podstawową zasadą stosowaną przy przypisywaniu uczniom języków obcych jest zapewnienie możliwości
kontynuowania przez uczniów nauki dwóch języków obcych, których uczyli się w gimnazjum.
Każdy uczeń musi kontynuować naukę przynajmniej jednego języka obcego, którego uczył się w gimnazjum.

Jeszcze nie jesteś pewien/a/ co chcesz robić w przyszłości?
W naszej szkole będziesz mógł/a/ osobiście wybrać rozszerzenia, zgodnie
z zasadami podanymi powyżej. Szkoła nie będzie Cię zmuszała do realizacji
rozszerzeń wbrew Twoim oczekiwaniom. Jeśli w trakcie nauki zweryfikujesz
swoje zainteresowania i plany życiowe, umożliwimy Ci zmianę rozszerzeń.

