
Dlaczego warto uczyć się w Małachowiance – najstarszej szkole w 

Polsce?... 

 Łączymy chlubną tradycję z nowoczesną edukacją – w murach tej 

szkoły uczyło się wielu wybitnych Polaków. Dzisiaj uczymy na najwyższym 

poziomie w regionie, o czym świadczą wyniki maturalne oraz miejsca w 

rankingach szkół.  

 Uczniowie naszego liceum uzyskują najwyższe wyniki matur w 

regionie (choćby j. polski w roku 2018 III miejsce na Mazowszu). 

Najwyższe noty ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych przy 

największej liczbie zdających. Absolwenci Małachowianki zostają 

studentami na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą (np. Oxford, 

Cambridge, Coventry). Działa prężnie SU, Klub Wolontariatu i Teatr 

anglojęzyczny SFERA. 

 Według 21. rankingu tygodnika „Perspektywy”  to najlepsza szkoła w 

Płocku, w grupie najlepszych „Złotych szkół” (pozycja 106 w 

kraju). Posiadamy też srebrną tarczę „Szkoły aktywnej turystycznie”, 

przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Jesteśmy też wśród 20 szkół w kraju w rankingu szkół kompetencji 

przyszłości wg organizatorów Olimpiady „Zwolnieni z teorii”. 

 Co roku mamy wielu olimpijczyków, np. w roku 2018 finaliści i laureaci 

olimpiad z j. niemieckiego, łacińskiego, fizyki, wiedzy ekonomicznej, a w 

chwili obecnej w roku 2019: finaliści i laureaci olimpiad: z j. angielskiego, 

j. łacińskiego, historii (pozostałe w trakcie). 

 Międzynarodowe wymiany młodzieży: Rosja, Niemcy, Francja.  

 Zapewniamy dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu (np. 

dron, klocki do robotyki, sprzęt do nauczania biologii metodą 

eksperymentu, nowoczesny sprzęt w pracowniach komputerowych etc.) 

dzięki realizacji projektu unijnego „Licealny Akcelerator Edukacji”. 

W ramach projektu rozwijamy kompetencje kluczowe i min. 2 

powiązane z nimi umiejętności uniwersalne. Chętni uczniowie do 

czerwca 2020 roku mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z 

matematyki, biologii nauczanej metodą eksperymentu, robotyki oraz 

języków obcych – każdy wybiera 2 rodzaje zajęć.  

 Nasi nauczyciele posiadają najlepsze kwalifikacje. Aż 5 z nich może 

pochwalić się naukowym tytułem doktora. Posiadają bogate doświadczenie 

w pracy z uczniami na każdym poziomie. Stosują indywidualne podejście 



do uczniów. Większość nauczycieli przedmiotów maturalnych to czynni 

egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

 Zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym koło 

fotograficzne, astronomiczne, teatralne, koła sportowe, naukowe. 

Nauczamy języków obcych na wysokim poziomie (w ostatnich dwóch 

latach mamy olimpijczyków z j. niemieckiego i angielskiego), w tym 

nauczamy włoskiego, hiszpańskiego i klasycznej łaciny (co roku 

olimpijczycy).  

 Uczniowie Małachowianki są aktywni, angażują się w szereg 

projektów i przedsięwzięć, rozwijających kompetencje miękkie i 

kluczowe. Tworzą w Szkole fantastyczną, niepowtarzalną atmosferę. 

Potrafią pogodzić pracę z zabawą i działalnością społeczną. Świetnie ze 

sobą współpracują. Pamiętają o Szkole i o sobie nawzajem przez całe 

życie, o czym świadczy aktywność absolwentów i ich zaangażowanie w 

życie bieżące szkoły. 

 Zapewniamy komfort pracy w nowoczesnym budynku oraz 

odnowionych historycznych częściach dawnej Kolegiaty św. 

Michała Archanioła i Kolegium Jezuickiego. Pięknie odnowiona aula 

szkoły z freskami W. Drapiewskiego urzeka swym wyglądem. W XV –

wiecznej wieży urządzone jest obserwatorium astronomiczne. Posiadamy 

również teleskop do obserwacji słońca.  

 Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi oraz 

laboratoriami chemicznymi i fizycznymi, doposażonymi dzięki realizacji 

projektu edukacyjnego doposażenia przez PKN Orlen szkolnych pracowni w 

pomoce dydaktyczne. W Szkole znajdują się także świetnie wyposażone 

pracownie informatyczne z klimatyzacją oraz nowoczesna 

biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi do 

dyspozycji uczniów. Są 3 sale gimnastyczne i siłownia. 

Dysponujemy barkiem, który oferuje pyszne i zdrowe potrawy i 

przekąski. Mamy obserwatorium astronomiczne. Muzeum na 

szlaku ceglastego gotyku. Dużą odnowioną w 2018 r. oraz świetnie 

wyposażoną bibliotekę i czytelnię multimedialną. 

 Szkoła podpisała umowy o współpracy między innymi z Politechniką 

Warszawską, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, 

Uniwersytetem Łódzkim.  

 Klimatyczne usytuowanie w sercu Płocka, na Tumskim Wzgórzu.  

 Szkoła dysponuje busem i zapewnia miejsca w bursie. 

 


