Kronika szkolna
2020/2021

Zespół Szkół nr 2
Im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku
1

„Ocalić od zapomnienia i przekazać
dla potomnych”
Niniejsza kronika jest próbą opowiedzenia „kawałka
historii” Zespołu Szkół nr 2 i zapisania na kartach ulotnych
chwil z życia naszej szkoły. To wyjątkowy przewodnik
zawierający informacje o sukcesach uczniów, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi, interesujących wycieczkach czy akcjach,
w których społeczność szkoły brała udział.
Pragniemy, aby ta publikacja ocaliła od zapomnienia
wszystkie niezwykłe chwile z 2020/2021 roku.
Opracowała
Joanna Witkowska
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Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
W dniu 01.09.2020r. w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie odbyła się uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego. Według ustalonego harmonogramu odbyły się spotkania uczniów
z wychowawcami w salach lekcyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
w okresie pandemii wszyscy uczniowie wraz z rodzicami zostali zapoznani
z procedurami organizacji pracy, nauki i opieki w Zespole Szkół nr 2 im. Leona
Rutkowskiego w Płońsku w czasie ograniczenia funkcjonowania
placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
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W dniu 5 września 2020 roku nasza szkoła brała udział
w „Płońskim spotkaniu z historią” organizowanym przy okazji ogólnopolskiej akcji, jaką jest
„narodowe czytanie”. Tegoroczna edycja poświęcona była „Balladynie” Juliusza Słowackiego.
Jednocześnie odbyła się promocja książki „ Historia rodziny przez dom pisana” Anny
Malickiej. Autorka wspomina w niej swoją prababcię, Zofię Malicką, która w czasie okupacji
prowadziła tajne nauczanie. Siłę do tych heroicznych działań, bohaterka książki czerpała
z miłości do swojej rodziny. Jej wspomnienia zawarte we fragmencie opatrzonym tytułem
„Miłość” odczytała uczennica naszej szkoły: Lena Świtalska z klasy
2 H III LO w ZS nr 2 w Płońsk. Opiekę merytoryczną i artystyczną sprawowała
p. Katarzyna Szymańska.
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W dniu 11 września klasy 2 H i 2 BG uczestniczyły w lekcji muzealnej
z panią Katarzyną Szymańską wśród pięknych klasycystycznych budynków
i malowniczych, sentymentalnych zakątków Łazienek Królewskich w Warszawie.
Dumnie wyrecytowano hymn Ignacego Krasickiego rozpoczynający się
od słów:” Święta miłości kochanej ojczyzny...”, dyskutowano o sztuce
i architekturze doby oświecenia. Piękne okoliczności przyrody i miła atmosfera
sprawiła, że apetyt na tego typu lekcje znacznie wzrósł.
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W dniu 17 września 2020r. pani Renata Honczar
miała przyjemność na uroczystej gali odebrać
od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika
nagrodę
laureata Konkursu
Opiekun
Stypendysty Roku. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego doceniła oryginalne i efektywne podejście do współpracy
opiekuna p. Renaty Honczar z uczniem Filipem Niedziałkowskim przy realizacji
ciekawego projektu informatycznego „Projektowanie, tworzenie, edytowanie
administrowanie oraz aktualizowanie strony internetowej responsywnego
e-sklepu”.
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W dniu 18 września uczniowie z różnych klas wybrali się na zwiedzanie
najważniejszych zabytków Toruńskiej Starówki połączone z miejską grą edukacyjną.
W czasie kilkugodzinnego spaceru z przewodnikiem młodzież poznała miejsca, których
“zwykły” turysta nie widział. Uczniowie przekonali się jak wiele tajemnic i zagadek kryją
w sobie Rynek Staromiejski i Nowomiejski. Mieli okazję pospacerować tymi samymi uliczkami,
którymi chadzał sam Mikołaj Kopernik. Dotykali murów zamkowych, które pamiętają czasy
pobytu Krzyżaków w Toruniu. Poznali legendę Toruńskich Katarzynek. Wyjaśnili zagadkę
dlaczego toruńscy żużlowcy nazywani są Aniołami. A wszystko to w towarzystwie
toruńskich żab, kotów i osła . Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Igor Piotrowski, p. Iwona
Kułakowska, p. Ewa Szóstak, p. Renata Rutkowska, p. Beata Michalak.
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21 września 2020 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Święto oficjalnie zostało
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu7 września 2001 roku, choć pierwsze
obchody miały miejsce już w 1982 roku. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju
rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed
siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Na dzwonie został umieszczony napis: „Niech żyje absolutny
pokój na świecie” (ang. Long live absolute world peace)”. Uroczystości Międzynarodowego
Dnia Pokoju dążą do przeciwstawienia się konfliktom zbrojnym i proklamują pokój, jako
wartość globalnego porozumienia między państwami. Biała flaga jest rozpoznawalnym
na całym świecie symbolem zawieszenia broni lub kapitulacji. Biały gołąb z kolei już
od starożytności uznawany jest za symbol pokoju i pojednania. Społeczność naszej szkoły
też pamięta, że pokój jest drogą nadziei poprzez dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne.
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W dniach 20-24 września młodzież ZS nr 2 z opiekunami wita jesień w przepięknej
górskiej scenerii. Wybrali się na wycieczkę w góry Tatry z panem Igorem Piotrowskim, panią
Wiesławą Junczak i panem Sebastianem Zaporowiczem. Uczestnicy wycieczki szkolnej mają
w ciągu dnia napięty grafik. Wycieczkę rozpoczęli na Krupówkach. Następnie zaczęli
wspinać się na Gubałówkę. Z góry roztoczył się wspaniały widok nie tylko na Tatry Wysokie
i Zachodnie na czele z Giewontem, ale także na Podhale, Gorce, Beskid Sądecki, Pieniny
i Babią Górę. Drugiego dnia nasi uczniowie i ich opiekunowie wyruszyli na szczyt Wielkiego
Kopieńca. Kolejnego dnia młodzież udała się na chwilę relaksu i odwiedziła Termy
Chochołowskie, które są największym kompleksem termalnym na Podhalu. Dzień zakończył
się śpiewami
i tańcami przy ognisku. Ostatniego dnia wycieczki nasi „zdobywcy gór”
odwiedzili dawną stolicę Polski. Wawel, Kościół Mariacki , Sukiennice to obowiązkowe
punkty spaceru po Krakowie, które – bez wyjątku – zachwycają. Wycieczka przyniosła
uczniom
nową
wiedzę,
wiele
radości
i
niezapomnianych
wrażeń.
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W dniu 17 września 2020r. uczniowie klasy 4TIE technikum urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej zwiedzali jedną z najnowocześniejszych
biogazowni osadów ściekowych w Polsce, znajdującą
się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem.
Po obiekcie uczniów oprowadzał p. Dariusz
Matuszewski, który zapoznał ich z procesem produkcji
biogazu, urządzeniami wchodzącymi w skład linii
technologicznej oraz wykorzystaniem do produkcji
energii
eklektycznej
i
cieplnej.
Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia
sortowni, która po kompleksowej modernizacji w sposób
zautomatyzowany zagospodarowuje odpady zmieszane
i selektywnie zbierane z kilkunastu okolicznych gmin.
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Dnia 24 września klasa IM i IB wraz z opiekunami p. Bogumiłą Siudą,
M. Leszczyńską, K. Krzywkowską, P. Konarzewskim wyjechali na wycieczkę do leśniczówki
w Paryżu. To autentyczna stara leśniczówka, położona wśród najpiękniejszych mazowieckich
kompleksów leśnych między Płońskiem a Ciechanowem. Dla uczniów tych klas to był
pierwszy wspólny wyjazd integracyjny. Na początek młodzież odbyła niezwykłą lekcję
biologii w plenerze – wraz z panem leśniczym przemierzyła okolicę, dowiadując się o roślinach
występujących w różnych partiach lasu i ucząc się rozpoznawania grzybów jadalnych. Po
półtoragodzinnym spacerze przyszedł czas na wspólny posiłek. Ale, żeby „nie było zbyt
łatwo”,
każdy
własnoręcznie
musiał
przygotować
dla
siebie
pizzę
ze składników, które lubi. Kto nie przepada za pizzą, miał okazję zjeść ziemniaki prosto
z ogniska. Oprócz spaceru po lesie i warsztatów kulinarnych był czas na wspólne gry i zabawy
na świeżym powietrzu. Dobra zabawa, cudna pogoda, super towarzystwo – wycieczka
udana.
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28 września uczennice z klasy II MG i II J pod opieką pani Joanny Witkowskiej, wzięły
udział w finale ósmej edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej
książki poświęconej historii nauki i techniki za rok 2019. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną płońska publiczność mogła wysłuchać w formie on-line wykład „Droga
Mleczna” prof. Grzegorza Pojmańskiego oraz w ten sam sposób dowiedzieć się o pracach
Kapituły i wyborze laureata, które przedstawił Przewodniczący Kapituły Nagrody,
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk.
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W dniu 29.09.2020r w dolinie Płonki odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe.
Dziewczęta z Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku zajęły II miejsce. Szkołę reprezentowały:
Bawoł Milena kl. II BG, Chojnacka Klaudia kl. II BG, Dul Małgorzata kl. II BG,
Górnicka Karolina II M, Ordak Aleksandra kl. III M, Widulińska Wiktoria kl. II TBG,
Woźniak Anna kl. II M, Kowalska Magdalena III TH - opiekun pani Beata Michalak.
Dziękujemy za walkę i zaangażowanie dziewcząt.
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Wycieczka do leśniczówki
w Paryżu
W dniu 29 września 2020 klasy pierwsze wybrały się na wyjazd
integracyjny do zaprzyjaźnionej leśniczówki PARYŻ. Były to klasy
IJ i IH z wychowawcami i opiekunami p.K.Szymańską,
p.J.Żakowską, p.K. Skowrońską oraz p. R. Rutkowską. Wspólnie
spędzony czas upłynął na spacerze po lesie w towarzystwie leśniczego, grzybobraniu,
przygotowaniu pizzy oraz pieczeniu ziemniaków w ognisku. Nie obeszło się bez zabaw na
świeżym powietrzu. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.
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Stypendia Starosty Płońskiego
30 września, podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego, uczniowie powiatowych szkół
otrzymali Stypendia Starosty Płońskiego.
Stypendia Starosty Płońskiego za rok szkolny 2019/2020 zostały przyznane następującym
uczniom z naszej szkoły:
 Maciej Majewski
- najlepsze wyniki egzaminu maturalnego
 Hubert Bujakowski
- Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2020”
 - Finalista XXI Ogólnopolskiego Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego
 Jakub Ż̇uchowski
- Finalista XXI Ogólnopolskiego Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego
Damian Natkowski
- Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2020”
 Wiktoria Widulińska
- VI miejsce w trójskoku na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS, Ciechanów 2020.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i składamy podziękowania dla uczniów za ich
systematyczność i determinację oraz dla nauczycieli i rodziców za pomoc i wsparcie.
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W dniu 1października w Zespole Szkół nr 2 odbyła się próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału
uczniowie, nauczyciele, a także inni pracownicy niezwłocznie, zachowując odpowiednie środki
bezpieczeństwa, opuścili budynek szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.
Przy akwenie Rutki, nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani wicedyrektor
Małgorzacie Kujawskiej. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji
przekazana została Pani dyrektor szkoły, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły
z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru
lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Nad całością czuwała Pani Alina Skwarska – specjalista ds. bhp.
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W październiku przypada Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji nasza
szkolna biblioteka ogłosiła konkurs dla wszystkich uczniów "Człowiek wpisany w litery".
Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w szkole. Poza tym nauczyciele
bibliotekarze przygotowali gazetkę ścienną w bibliotece o święcie bibliotek szkolnych. Zajęli
się także oprawą estetyczną szkoły poprzez rozwieszenie cytatów o książkach słynnych
pisarzy.
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W dniu 2 października uczniowie trzech klas technicznych II TIG, II TBG i III TB pod
opieką pani Darii Ciosek i Igi Szulc mieli szansę poczuć się jak studenci politechniki. Jako
szkoła partnerska mogli uczestniczyć on-line w inauguracji roku akademickiego 2020/2021
Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Nasi uczniowie wysłuchali wystąpienia Jego
Magnificencji Rektora oraz wykładu inauguracyjnego Krzysztofa Pietraszkiewicza.
Młodzież była bardzo zadowolona z udziału w tym spotkaniu.
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2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
PAMIĘTAMY…
Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji katecheci
postanowili przypomnieć sylwetkę Wielkiego Polaka i przygotować gazetkę ścienną na
korytarzu szkolnym. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach,
w historii Polski i Europy. "Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje
naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od
przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego
na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony
każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny
i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego
wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak
i międzynarodowy".
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10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
W związku z tym ważnym świętem, w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia
profilaktyczne z psychologiem szkolnym dotyczące profilaktyki w zakresie zdrowia
psychicznego.
Wydarzenia mające na celu promocję zdrowia psychicznego i profilaktykę zaburzeń
psychicznych organizowane są od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia
Psychicznego (World Federation for Mental Health, WFMH). WFMH chce zwrócić
szczególną uwagę na kwestię dbania
o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania
stygmatyzacji osób cierpiących na
choroby psychiczne, potrzebę zmian
w regulacjach prawnych i w opiece
medycznej.
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Zwiedzanie wystawy
„ 40-lecie istnienia Solidarności”
12 października klasy: I B, II J oraz II B wraz z opiekunami obejrzały wystawę
poświęconą 40-leciu istnienia „Solidarności” regionu płockiego. Była ona dostępna
w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
Wystawę tworzy 16 plansz zawierających zdjęcia, opisy, relacje i komentarze
dotyczące minionych wydarzeń z głównym naciskiem na początki funkcjonowania
„Solidarności” oraz okres stanu wojennego.
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14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli,
wychowawców i pedagogów. W Polsce obchodzony jest w rocznicę powstania w
1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa
oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w naszym kraju.
Tegoroczne święto jest wyjątkowe, bo obchodzone w szczególnych okolicznościach.
W tym roku, ze względu na epidemie, nie ma uroczystych gal, akademii,
przedstawień. Ale zawsze jest czas na życzenia, pozdrowienia, podziękowania.
W naszej szkole tego dnia odbył się krótki występ artystyczny dla nauczycieli
i wręczenie nagród przez Dyrektora szkoły.

34

35

15 października 2020 r. uczniowie klasy 4 TIE technikum urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej we współpracy z firmą Cichewicz kotły c.o.
z Płońska rozpoczęli cykl zajęć z budowy, zasady działania oraz obsługi kotłów
na biomasę. Uczniowie dzięki uprzejmości firmy Trasco – Drukarnia Płońsk mieli
możliwość zobaczenia „w akcji” w pełni ekologiczny kocioł na biomasę pelletową
o mocy 150 kW, ogrzewającego halę produkcyjną o pow. ok. 1000m 2 .
Uczniowie są zadowoleni, że na naszym terenie działa coraz więcej kotłowni
ekologicznych wpływających na stan powietrza, którym wszyscy oddychamy.
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8 listopada z okazji Dnia Łamańców Językowych uczniowie klasy IJ
przygotowali plakaty ilustrujące niektóre z nich w językach obcych.(język
angielski - grupa p. J. Żakowskiej, język rosyjski - grupa p. K. Skowrońskiej).
Wypowiadanie tzw. łamańców językowych to doskonała metoda ćwiczenia
sprawności językowej.
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11 listopada Święto Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w zmienionej formie.
Dla większości uczniów i nauczycieli ZS nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku było to symboliczne
świętowanie bez wychodzenia z domu. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona
Rutkowskiego kolejny raz wzięli udział w akcji "Szkoła do hymnu". W tym roku ze względu na
ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną połączyliśmy się o godzinie 11.11 i za pomocą
komunikatorów zaśpiewaliśmy hymn w formie online.

Osoby zainteresowane wzięły udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto
Niepodległości, którego ideą było wykazanie się znajomością języka polskiego, a co więcej,
zebranie środków na cel charytatywny.
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Na zdalnych lekcjach historii i zajęciach z wychowawcą przez ostatnie dni młodzież przenosiła się do 11
listopada 1918 r. Uczniowie klas I H, I B, II HG przygotowali prezentacje oraz plakaty ukazujące naszą
wiedzę na temat postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Z okazji 11 listopada znalazła się i "świąteczną zagadka": znajdź brakujący wyraz. Pomysł i wykonanie
pani Katarzyna Szymańska.
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Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest 16 listopada. Dzień ten został
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995r. z inicjatywy
UNESCO. Inicjatywa ta była spowodowana pogłębiającymi się zjawiskami
nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.
Z tej okazji uczniowie z klas 1 J i 1 M przygotowali prezentacje obrazujące problem
tolerancji/nietolelancji z perspektywy młodego pokolenia. Tego dnia przygotowano
również zagadki tematyczne.
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20 listopada jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To wyjątkowy
dzień , w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. Data upamiętnia
podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom –
Konwencji o prawach dziecka. Nasza szkoła, aby uczcić ten dzień, postanowiła
zorganizować konkurs. Polegał on na zilustrowaniu wybranego dowolnie prawa
dziecka. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.
W tym roku, ze względu na zdalne nauczanie nie mogliśmy uczcić tego wyjątkowego
dnia w szkole, ale możemy powspominać …

41

W ramach cyklu zajęć poświęconych zwiedzaniu działających na terenie Płońska
urządzeń odnawialnych źródeł energii, uczniowie klasy 4 TIE technikum urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej w dniu 19 listopada odwiedzili, przy
zachowaniu reżimu sanitarnego, przemysłową fotowoltaiczną instalację
prokonsumencką, znajdującą się przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Opiekunem
wycieczki była pani Małgorzata Matuszewska. Uczniowie zapoznali się z budową
i sposobem zamontowania modułów fotowoltaicznych.
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26 listopada czworo uczniów naszej szkoły otrzymało Stypendium Prezesa Rady
Ministrów za osiągniecie bardzo wysokich wyników w nauce w roku szkolnym
2019/2020.
Są to: Kinga Przygódzka z klasy II J i Aleksandra Sobiesiak z klasy III M (III
Liceum Ogólnokształcące) oraz Weronika Głodowska z klasy II TBH i Bartłomiej
Pantow z klasy IV TIE (Technikum nr 2).
W imieniu całej społeczności szkolnej ZS nr 2 w Płońsku uczniom i ich rodzicom
serdecznie gratulujemy.
Z naszymi stypendystami przeprowadziło wywiad Radio Płońsk 93,6 FM
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Świąteczna akcja charytatywna
,,Podzielmy się radością”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski przygotował
świąteczną akcję charytatywną ,,Podzielmy się radością” polegającą na zebraniu
darów dla chorych dzieci, przebywających w Centrum Medycznym w KraszewieCzubakach. W akcję zaangażowała się cała społeczność szkolna. Dla
podopiecznych placówki przygotowano maskotki, książeczki, ubranka, piżamki,
kocyki, pieluchy, deserki, artykuły chemiczne itp. Darczyńcy wykazali się dużą
hojnością.
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Paczka świąteczna
Szkolny Klub Wolontariatu i Szkolne Koło PCK ogłosiło zbiórkę pieniędzy na
paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Dzięki
nauczycielom, Radzie Rodziców, pracownikom i wszystkim uczniom, którzy
włączyli się w tę akcję można było podarować uczniom paczki świąteczne.
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„Działajmy razem!” to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Hasło akcji, „Działajmy razem!”, nabiera w tym roku szczególnego znaczenia,
gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów,
jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo w czasie
zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.
W naszej szkole uczniowie Technikum Informatycznego wsparli akcję
bezpieczeństwa w sieci i przygotowali prezentacje oraz filmiki o tej tematyce.
Koordynatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole była p. Renata Honczar.
Wszystkie prace uczniów można obejrzeć na profilu szkoły na Facebooku.
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Święto miłości celebrowane jest na całym świecie: wszechobecne róże, pluszaki
i serca wprowadzają zakochanych w błogi, romantyczny nastrój. Okazuje się
jednak, że święto wyglądało kiedyś zupełnie inaczej! Jaka jest historia
Walentynek? Jaką rolę odgrywała miłość w historii ? 💘💘💘
Na te i inne pytania odpowiedzą uczennice klasy I H (Liceum Ogólnokształcąceklasa humanistyczna) , które podjęły temat historii miłosnych i przedstawiły go
w formie kilku prezentacji. Prace są udostępnione na szkolnym Facebooku.
Biblioteka szkolna z okazji Walentynek przygotowała wystawkę książek
o tematyce miłosnej, które znajdują się w naszej bibliotece. Przedstawiła również
prezentację o tych książkach, na stronie Facebooka naszej szkoły.
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Od ponad dwudziestu lat 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Głównym przesłaniem międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
jest promocja wielojęzyczności oraz zwrócenie uwagi na chronienie różnorodności
językowej, bezpośrednio związanej z problemem wymierania języków i kultur.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego : Julia Hojda, Małgorzata
Kasiak, Julia Kłosińska, Zuzanna Obycz i Juliusz Łukasiewicz z klasy II JG,
postanowili przygotować gazetkę tematyczną o laureatach Literackiej Nagrody
Nobla. Efekty ich pracy można zobaczyć na zdjęciach. Szczególne podziękowania
dla Zuzanny Obycz za narysowanie noblistów.
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Uczniowie Stypendyści
w roku szkolnym 2020/2021

„Mazowsze – Stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
W tym roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny 6 uczniów naszej szkoły
znalazło się na liście stypendystów Urzędu Marszałkowskiego.
Uczniowie Stypendyści w roku szkolnym 2020/2021:
1. Igor Karwowski klasa 4TI
2. Alan Masiak klasa 4TIE
3. Bartłomiej Pantow klasa 4TIE
4. Jakub Pydynowski klasa 3TI1
5. Krzysztof Tomaszewski klasa 4TI
6. Jakub Zadrożny klasa 3TI1
Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczony
jest dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie
Mazowieckim, w ramach VI edycji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja
dla rozwoju regionu Działanie 10.3. W tym roku 6 uczniów z Technikum
Informatycznego uzyskało wysokie średnie, co najmniej 4,75 i więcej z
przedmiotów ogólnokształcących oraz oceny celujące z przedmiotów
zawodowych. Po wykonaniu projektów informatycznych otrzymają stypendia
zawodowe, każdy w wysokości 5.000 zł. Opiekunem wszystkich sześciu
stypendystów z Technikum Informatycznego jest Pani Renata Honczar,
nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej
karierze!
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Próbne egzaminy maturalne

3 marca rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie zmierzą się z językiem polskim, matematyką i
językiem angielskim na poziomie podstawowym. Matury próbne odbywają się
stacjonarnie również w naszej szkole – w reżimie sanitarnym, zgodnie ze
specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa
Edukacji i Nauki i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są doskonałą możliwością
sprawdzenia swoich umiejętności tuż przed głównym egzaminem.
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Samorząd Uczniowski oraz biblioteka szkolna ogłosiła akcję ZACZYTANI.
Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły
i właściwe wykorzystywanie czasu wolnego w okresie pandemii. Organizatorzy
akcji zachęcają uczniów, aby dzielili się ze społecznością szkolną spostrzeżeniami
na temat ciekawych książek, nadsyłając zdjęcia z ulubioną lekturą i cytatem
z niej. Uczniowie naszej szkoły doceniają walory literatury, chętnie wzięli udział
w akcji czytelniczej. Zdjęcia można obejrzeć na profilu szkoły na Facebooku.
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Zdrowy styl życia
W marcu w naszej szkole została zorganizowana akcja promująca zdrowy
styl życia oraz kulturę słowa. Zadaniem młodzieży było napisanie fraszki
promującej aktywność fizyczną w formie rozrywkowo-lirycznej. Prace
przygotowane przez uczniów przerosły wszelkie oczekiwania, ale przede
wszystkim pokazały, że uczniowie potrafią łączyć kulturę słowa z wiedzą
o sporcie. Pomysłodawczynią akcji była p. Beata Michalak. Oto kilka z nich…
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Współpraca z Politechniką Warszawską
W ramach współpracy z Politechniką Warszawską Filia w Płocku,
w marcu uczniowie klasy 2 TBG z p. Darią Ciosek wzięli udział - formie
zdalnej - w uroczystym otwarciu Centralnego Laboratorium Mechaniki
i Budownictwa w Płocku. Politechnika wspiera naszą szkołę
w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych, w tym także
przedmiotów zawodowych z branży budowlanej.
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Dnia 22 marca klasy 1B,2B,2BG,2MG wraz z opiekunami uczestniczyli
w pokazie doświadczeń chemicznych w ramach autorskiego programu studentów
technologii chemicznej zrzeszonych w Kole pod nazwą Doświadcz Chemii
w Szkole .Program doświadczeń chemicznych prezentowanych przez Płockie
Naukowe Koło Chemików wpisuje się w podstawę programową i był cennym
uzupełnieniem lekcji .Pokaz odbył się online za pomocą aplikacji Teams .
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Dni Otwarte na „Rutkach” on-line
W marcu i kwietniu szkoła zorganizowała Dni Otwarte w sieci, z powodu
pandemii. Przedstawiono szczegółową ofertę edukacyjną kierunków kształcenia
w Zespole Szkół nr 2 w Płońsku na rok szkolny 2021/2022. Poza tym każdy
kierunek promował swoją działalność na szkolnym facebooku w postaci filmów,
prezentacji i plakatów. Uczniowie klas ósmych mogli bardzo dokładnie zapoznać
się z ofertą naszej szkoły.

56

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Słowo „autyzm” pochodzi od greckiego słowa autos, które znaczy „sam” albo ,,ono samo”.
My nie chcemy, żeby osoby z autyzmem czuły się samotne, odrzucone, niezrozumiane.
Klasy I B, IM, ITHG, IIJG, IITIG, IIITI2, ITBE, IH, IITI, IIMG, IITBG, IIIW,
ITH ,IIBG wraz z wychowawcami przyłączyły się do obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu. Nasze serca biją na niebiesko
!
Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat
osób z autyzmem na lepszy.

57

58

DZIEŃ ZIEMI
W dniach 13 kwietnia – 22 kwietnia nasza szkoła obchodziła „Tydzień dla Ziemi
na Rutkach” pod ogólnopolskim hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. W ramach
obchodów było wiele atrakcji np. : ogłoszono konkurs, publikowano filmiki
i prezentacje przygotowane przez naszych uczniów w sieci. Odbył się również
pokaz mody. Wszystkie prace uczniów można obejrzeć na szkolnym profilu
Facebooka.
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Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna
przygotowała prezentację, w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa oraz praw
autorskich i opublikowała na szkolnym facebooku. W prezentacji znalazły się
ciekawe fakty o książkach, książkowe rekordy i hity, informacje o czytaniu i
czytelnikach.
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Pożegnanie absolwentów 2021
Dnia 30 kwietnia odbyło się - w obowiązującym reżimie sanitarnym, pożegnanie
Absolwentów 2021.Absolwenci odebrali swoje świadectwa i wyróżnienia za
sumienną pracę. Pełni wzruszeń, wspomnień , ale i nadziei na to, co przed nami,
zakończyli kolejny etap swojego życia.
W tym roku świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie następujących
klas:
III B- wychowawczyni p. Anna Korcz
III H- wychowawczyni p. Anna Gajewska
III J- wychowawczyni p. Ewelina Brzeska
III M - wychowawca - p. Wojciech Zielonka
IV TH - wychowawczyni p. Katarzyna Krzywkowska
IV TI - wychowawczyni p. Renata Honczar
IV TB - wychowawczyni p. Jolanta Pawlak
IV TIE - wychowawczyni p. Kalina Żochowska.
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MATURA 2021
We wtorek 4 maja o godzinie 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego na
poziomie podstawowym rozpoczęła się matura 2021. Tegoroczna matura,
podobnie jak w ubiegłym roku, odbywa się w reżimie sanitarnym, a jej część
pisemna potrwa do 20 maja.
Mimo nieprzespanej nocy, ogromnego stresu związanego z egzaminem, młodzież
zjawiła się punktualnie - w maseczkach i z czarnym długopisem w dłoni.
Uśmiechów nie było widać, ale humor dopisywał. I tak trzymać!
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RUNMAGEDON Z RUTKAMI
Dnia 29 maja część kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji
wzięła udział w ekstremalnym biegu z przeszkodami Runmagedon. 3 km, 15
przeszkód… Błoto, kąpiel w lodzie, wilcze doły, liny, wisielec i wiele innych.
Niesamowite emocje, adrenalina, ekstremalny wysiłek fizyczny, ludzie z pasją.
Filmik z tego wydarzenia można obejrzeć na szkolnym facebooku.
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Wycieczka klasy I B do ZOO
Po miesiącach zdalnej nauki w końcu przyszedł czas na wycieczkę. Żeby
było ciekawiej , dnia 31 maja klasa I b – wraz z opiekunami - połączyła integrację
z edukacją. Co z tego wyszło? Wizyta w płockim ZOO !
Oprócz wiedzy podstawowej z zakresu biologii czy systematyki gatunków,
poprzez spotkania z żywą przyrodą, przewodnicy przekazali uczniom wiedzę
o ochronie całych ekosystemów czy też zmianach klimatycznych.
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DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w ZS nr 2 zabawa trwa od „pierwszego
dzwonka”. Młodzież uczestniczyła w różnych warsztatach o charakterze
integracyjno- edukacyjnym np. : myślenie wizualne jako ciekawa forma notatki ,
kasa fiskalna w praktyce, zabawy rozwijające umiejętności społeczne alfabet
strachu, zajęcia z piłki plażowej siatkowej, malowanie dziesięcioma palcami ,
spotkanie z archeologiem i wycieczka na teren kościoła pw. Św. Michała
Archanioła w Płońsku, Zumba, taniec belgijski, obserwacje mikroskopowe, szachy
i gry planszowe, ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy i wiele innych.
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Wycieczka integracyjna klasy II M
Czerwiec rozpoczął się naprawdę obiecująco. Po Dniu Dziecka pora na kolejne
atrakcje. Tym razem klasa 2M - 4 czerwca odwiedziła płocki ogród zoologiczny.
Bawiła się świetnie!
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DZIEŃ CHEMIKA
Z okazji Dnia Chemika ,który przypada 7 czerwca uczniowie klas 1B,2B,2BG uczestniczyli
w warsztatach edukacyjnych ze studentami Politechniki Warszawskiej zrzeszonymi
w Płockim Naukowym Kole Chemików . Warsztaty podsumował pokaz doświadczeń także
z udziałem uczniów .
Chemiczny wulkan, znikający styropian ,białe dymy czy zmiana barwy –wszystko
umocowane w nauce ,która jest bazą wyjściową dla powodzenia eksperymentu i dalszą
możliwością prześledzenia reakcji chemicznej . Dzięki tym zajęciom młodzież miała okazję
sprawdzić swoją wiedzę w praktyce .
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Wycieczka integracyjna klasy II B
W środę 2 czerwca 2021 roku klasa 2B wraz z wychowawcą panią Beatą
Michalak wybrała się na wycieczkę integracyjno-ekologiczną w lasy szeromińskie.
Z pomocą pracowników gminy Płońsk, którzy zapewnili im potrzebne materiały,
pozbierali oni śmieci w tychże lasach.
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Wycieczka do Warszawy klasy II B
We wtorek 8 czerwca 2021 roku klasa 2B wraz z opiekunami panią Beatą
Michalak i panią Kaliną Żochowską wybrała się na wycieczkę integracyjnodydaktyczną do Warszawy. Odwiedzili oni Muzeum Narodowe, gdzie
uczestniczyli w dwóch lekcjach o twórczości Bolesława Prusa oraz pracach
najsłynniejszych polskich malarzy. Udali się również na spacer do Łazienek
Królewskich, gdzie mogli zachwycać się urokami przyrody podążając przy tym
śladami Stanisława Wokulskiego, głównego bohatera "Lalki". Na końcu wycieczki
skierowali się w stronę Starego Miasta, aby odpocząć i posilić się. Wrócili w
bardzo dobrych nastrojach, zadowoleni z wyjazdu oraz udarowani faktem, że
mogli spędzić ze sobą miło czas.
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Wycieczka integracyjna klas I TI , II HG
W ramach integracji zespołów klasowych dniu 9 czerwca uczniowie klas I TI i II
HG udali się na wycieczkę do Trójmiasta. W Gdańsku w czasie spaceru miejscowy
przewodnik opowiedział uczniom o nabrzeżu Motławy, średniowiecznym
Żurawiu, monumentalnym Domu Towarzystwa Przyrodniczego, urokliwej ul.
Mariackiej i jej kamienicach. W Gdyni obejrzano trzymasztowy piękny żaglowiec
“Dar Pomorza”. Był również spacer na Molo w Sopocie. Opiekę nad uczniami
sprawowali: p. Igor Piotrowski, p. Sebastian Zaporowicz, p. Agnieszka Nowicka
oraz p. Katarzyna Zwierzchlewska.
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Sukces naszej matematyki !
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra Sobiesiak (III M) i Jakub
Żuchowski (III M) zostali finalistami XXII Ogólnopolskiego Powszechnego
Internetowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Średnich
zorganizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej. Opiekunem wyżej wymienionych uczniów jest p.
Wojciech Zielonka.
W konkursie wzięło udział ponad 1200 uczniów szkół średnich z całej Polski.
Należy przypomnieć, że Jakub Żuchowski był również finalistą tegoż konkursu
w roku ubiegłym.
Finał odbędzie się 12.06.2021 r. Gratulujemy.
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VII ZAJĘCIA PROGRAMOWANIA Z RUTKAMI DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W dniu 12.06.2021 r. odbyły się VII Zajęcia Programowania z Rutkami dla
uczniów szkół podstawowych. W zajęciach wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych z powiatu płońskiego.
Głównym celem zajęć jest popularyzacja programowania wśród dzieci i młodzieży.
W ramach dwóch bloków dydaktycznych uczniowie III Liceum
Ogólnokształcącego z klas matematycznych pod kierunkiem Pana Wojciecha
Zielonki - nauczyciela matematyki i informatyki przedstawili uczestnikom tajniki
programowania w językach Python i C++.
Tego samego dnia odbyło się podsumowanie konkursu informatycznego
„Programowanie w języku Python dla szkół podstawowych”.
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Wycieczka integracyjna w Leśniczówce Paryż klasy I TBE
14 czerwca klasa 1 TBE wraz z wychowawcą p. Ewą Szóstak i p. Joanną
Kozłowską przebywała na wycieczce integracyjnej w Leśniczówce Paryż .
Pod okiem Pana Leśniczego młodzi ludzie spacerowali po lesie i poszerzali wiedzę
na temat struktury gatunkowej polskich lasów . Po edukacji leśnej przyszedł czas
na zajęcia integracyjne .Ciekawym doświadczeniem okazało się ubijanie masła
oraz wypiekanie słodkich przysmaków . Nie zabrakło również zajęć sportowych
oraz wspólnych rozmów przy grillu .
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Dnia 15 czerwca klasa IJ z wychowawczynią Joanną Żakowską miała wyjście
integracyjne. Aktywność na świeżym powietrzu, siatkówka plażowa, tradycyjne
planszówki, frisbee, badminton i nade wszystko wspólny relaks i integracja.
No i...
.
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Indywidualne Mistrzostwa Rejonów w lekkoatletyce
W dniu 16.06.2021r w Ciechanowie po dłuższej przerwie odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Rejonów w lekkoatletyce. Szkołę reprezentowali:
Chojnacka Klaudia kl. II BG, która zajęła I miejsce w biegu na 100m, Widulińska
Wiktoria kl. II TBG- II miejsce w biegu na 100m, Korycki Jakub kl. III TI2- II
miejsce w biegu na 100m i Poryziński Mateusz z kl. I TH- IV miejsce w biegu na
1500m. Nasi uczniowie wykazali się samozaparciem i wytrzymałością.
Nie zabrakło rywalizacji i ogromnych emocji, a uczestnicy wrócili do szkoły
w dobrych humorach. Opiekunem drużyny była Beata Michalak.
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Integracja na Rutkach klasa II J
17 czerwca klasa II J z wychowawczynią p. Wiolettą Goszczyńską oraz z p. Anną
Grzelak udała się na piknik integracyjny na przyszkolny teren rekreacyjny. Pogoda
dopisała znakomicie. Najważniejsze jednak, że młodzież miała okazję do wspólnej
zabawy oraz aktywności na świeżym powietrzu.
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Zbiórka karmy dla psów
22 czerwca w naszej szkole Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w
Płońsku odbyła się zbiórka karmy i akcesoriów dla psów z fundacji „Uszy do
góry”. Uczniowie wszystkich klas chętnie włączyli się do akcji aby pomóc
ukochanym czworonogom.
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
2020/2021
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 rozpoczęło
się o godz.9.15 od wręczenia świadectw przez wychowawców w salach
lekcyjnych. Były życzenia udanego wakacyjnego wypoczynku, podziękowania za
ciężką pracę na nauczaniu zdalnym zarówno pod adresem nauczycieli jak i
uczniów. O godzinie 10.00 odbyła się krótka uroczystość na sali gimnastycznej z
udziałem Dyrekcji i zaproszonych gości. Po krótkich przemowach p. Dyrektor
Bożeny Dzitowskiej, p. Starosty Elżbiety Wiśniewskiej i Przewodniczącego Rady
Rodziców p. Grzegorza Szabrańskiego, nastąpiło wręczenie przez wychowawców
nagród książkowych, listów pochwalnych oraz ekologicznych toreb RUTKI
uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniom ze 100%
frekwencją w całym roku szkolnym. Następnie nagrodzono także laureatów
konkursów wewnątrzszkolnych. Uroczystość zakończył występ wokalny uczennic
przygotowany pod kierunkiem p. Jarosława Marciszewskiego.
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