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KLUB EUROPEJSKI  
 Klub jest skierowany do uczniów klas I-III liceum, zainteresowanych pogłębianiem 

swojej wiedzy na temat struktur europejskich, organizacji międzynarodowych oraz   

samorządności terytorialnej i historii  najnowszej. 

 

 

WARSZTATY Z HISTORII I WOS  
Zajęcia w formie fakultetów z uczniami, którzy postanowili związać swoją przy-

szłość ze studiami humanistycznymi lub kierunkami społecznymi. Są one częścią 

większego projektu „Matura  w Norwidzie”, realizowanego przez wszystkie lata 

edukacji. 

 

KOŁO PRZYRODNICZE  
Działalność koła wynika z potrzeby działania na rzecz zdrowego środowiska. Zajęcia 

wzbogacają wiedzę uczniów, doskonalą umiejętności prowadzenia obserwacji i do-

świadczeń. Efektem są coroczne zwycięstwa uczniów w konkursach ekologicznych.  

 
 

 
KOŁO PLASTYCZNE  

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy próbują swoich sił w różnych formach wyrazu 
artystycznego i technikach plastycznych. Uczniowie otrzymują wyróżnienia i nagrody             
w ogólnopolskich konkursach plastycznych.     

               
 

 
 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
Koło przeznaczone jest dla uczniów, którzy interesują się językiem angielskim           
i kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia przygotowują do matury rozszerzonej        
z języka angielskiego.  
 
 

 
KOŁO JĘZYKA HISZPA ŃSKIEGO 

Koło pod nazwą „Club de español” przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą   
pogłębiać swoje umiejętności z języka hiszpańskiego, poznawać kulturę hiszpań-
ską oraz najważniejsze informacje dotyczące Hiszpanii. Zajęcia przygotowują do 
matury z języka hiszpańskiego. 

 
 

KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO  
Na zajęciach uczniowie zgłębiają wiedzę dotyczącą zarówno samego języka 

francuskiego, jak i kultury Francji i krajów frankofońskich. Zajęcia kierowane są 

nie tylko do uczniów uczących się już tego języka, ale również do tych, którzy 

dopiero rozpoczynają naukę.  

KOŁA    ZAINTERESOWAŃ 
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SZKOLNE KOŁO PCK  

Koło skupia uczniów, którzy chcą pomagać innym, promują idee humanitaryzmu 
oraz podejmują się bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Działal-
ność Szkolnego Koła PCK jest niezwykle istotnym elementem działalności spo-
łecznej młodzieży. Efektem realizacji programu są akcje charytatywne, niosące 
pomoc najbardziej potrzebującym. 
 

 

 
KOŁO TEATRALNE „NORWIDOWCY”   

Podczas spotkań uczniowie pracują nad tekstami literackimi, doskonalą swój 
warsztat aktorski, współtworzą scenografię i kostiumy. Młodzież przygotowuje 
również spektakle okolicznościowe, przedstawienia kabaretowe oraz, specjalnie dla 
najmłodszej widowni, inscenizacje znanych baśni. 

 
 

 
WARSZTATY INTERPRETORA TEKSTÓW  

LITERACKICH  
Program zajęć skierowany jest do uczniów przygotowujących się do egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym, jako forma pracy polonistycznej, posze-
rzająca i systematyzująca treści edukacyjne. Uczniowie kształtują umiejętności 
interpretacyjne tekstów spoza podstawy programowej, z uwzględnieniem struktu-
ry języka, stylu, kompozycji. 

 
 
ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY „ANIMA MEA”  

Zespół „Anima mea” został utworzony dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem 
zainteresowań muzycznych i artystycznych. Jest to wielka przygoda z muzyką! 
Czynne uczestnictwo w zajęciach sprzyja kształtowaniu osobowości i poczucia pew-
ności na scenie. 

 
 

GAZETKA SZKOLNA „PRZERYWNIK”  
Redagowanie gazetki szkolnej przeznaczone dla uczniów liceum zainteresowa-
nych praktyką dziennikarską na terenie szkoły. Efektem tych zajęć jest wydawa-
ny w szkole kwartalnik: Przerywnik. Zajęcia te prowadzone są we współpracy z 
Kołem multimedialnym, którego zadaniem jest techniczne redagowanie gazety. 

 

 
SZKOLNE KOŁO SPORTOWE  

Zajęcia sportowe rozwijają umiejętności uczniów i przygotowują do udziału w za-
wodach. Największą popularnością cieszą się gry zespołowe. Szkoła zwycięża co-
rocznie  w Licealiadzie Powiatu Wołomińskiego. 

 
 

 
KOŁO „ZWIERZYNIEC”  

Członkowie koła podejmują działania na rzecz świadomej opieki nad zwierzęta-

mi. Organizują pomoc chorym i porzuconym zwierzętom, współpracują z leczni-

cami, przytuliskami i schroniskami. 


