
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WĘGORZEWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO  

W WĘGORZEWIE 

 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĘGORZEWIE 

 

Liceum Ogólnokształcące im Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie od września 2020 r. 

oferuje kształcenie w 6 zróżnicowanych kierunkach, których szczegółowy opis znajduje się 

poniżej. W każdym z tych profili przewidziano inny zestaw przedmiotów wiodących, tzn. takich, 

które w trakcie czteroletniego cyklu kształcenia będą realizowane w zakresie rozszerzonym,  

co pozwoli na przystąpienie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, na poziomie 

rozszerzonym. Oprócz wyboru przedmiotów wiodących, uczniowie podejmujący naukę  

w naszym liceum określają także, jakich języków obcych chcą się uczyć. Wiodącym językiem 

obcym nauczanym w klasach I-IV w LO w Węgorzewie jest angielski na poziomie  kontynuacji 

z poprzednich etapów kształcenia (po 3 godz. tygodniowo przez 4 lata – 12 godzin tygodniowo 

w cyklu czteroletnim). Uczeń może zdecydować się na naukę języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym (dodatkowo 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim). Drugi język obcy jako 

kontynuacja będzie nauczany w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim (2 godz. 

tygodniowo przez cztery lata). Uczeń może zdecydować się na naukę drugiego języka obcego na 

poziomie rozszerzonym (dodatkowo 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim). W podaniu  

o przyjęcie do klasy I węgorzewskiego liceum należy zaznaczyć preferowany kierunek klasy 

oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Zaznaczamy również drugi język obcy nauczany  

w szkole podstawowej. Wybierając kierunek należy pamiętać, że powiązane jest to z wyborem 

przedmiotów kierunkowych nauczanych od klasy I na poziomie rozszerzonym oraz 

specjalistycznych przedmiotów uzupełniających i dodatkowych. Nazwy kierunków kształcenia 

związane są ze wstępnym doborem uczniów do grup o zbliżonych zainteresowaniach 

dotyczących wyboru dalszej ścieżki kariery. 

Przykład 

Wybierając w I klasie kierunek dziennikarski jako główne przedmioty kształcenia wybierasz 

język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie (przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym); zajęcia rozwijające: zajęcia klubu dziennikarskiego (w czasie zajęć realizacja 

programu „Twórca Internetowy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIERUNEK  POLITECHNICZNY 

Jeżeli myślisz o studiach na politechnice lub uniwersytecie na kierunkach ścisłych, ten profil 

jest właśnie dla Ciebie. Nauka matematyki i fizyki w zakresie rozszerzonym pozwoli bez 

problemu dostać się na wybrany kierunek politechniczny (automatyka, robotyka, mechanika  

i budowa maszyn, elektronika, budownictwo, lotnictwo i kosmonautyka itp.). Absolwenci tego 

profilu bez trudu podejmują również studia uniwersyteckie i politechniczne na kierunkach 

matematycznych, informatycznych, fizycznych, ekonomicznych, menedżerskich, kierunkach 

międzywydziałowych, telekomunikacja, ekonometria, informatyka gospodarcza. itp. W tym 

profilu zdobywać będą wiedzę przyszli: informatycy, architekci, projektanci, inżynierowie, 

logistycy, kadra zarządzająca, przyszli przedsiębiorcy i menedżerowie, ekonomiści, naukowcy, 

wyższa kadra techniczna elektrowni jądrowych i konwencjonalnych, pracownicy agencji 

kosmicznych...  

 

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka. 
 

Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu programistów. 
 

Program nauczania wzbogacony przedmiotem - język łaciński i kultura antyczna. 

 

Dodatkowo uczniowie tego kierunku mogą uczestniczyć w zajęciach  prowadzonych przez 

kadrę naukową uczelni wyższych w tym Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni, UWM w Olsztynie z zakresu matematyki, fizyki, kosmologii, 

ekonomii, filozofii przyrody, etyki itp. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uczniowie kierunku politechnicznego są filarami sekcji fizycznej Szkolnego Klubu 

Ekologicznego „NADZIEJA ZIEMI” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIERUNEK  AKADEMICKI  

 

GRUPA POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ  

HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

Grupa akademicka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych studiowaniem ekonomii, 

zarządzania, bankowości, politologii, prawa oraz kierunków humanistycznych. Uczniowie mogą 

rozwijać zainteresowania związane z szeroko pojętym biznesem i politologią. Absolwenci tego 

profilu mogą także podjąć studia przygotowujące do pracy w sektorze samorządu terytorialnego 

oraz strukturach UE. Połączenie przedsiębiorczości i ekonomii wykształci zdolność analizy  

i interpretacji danych gospodarczych przez uczniów grupy akademickiej. Przewidziano 

prowadzenie nauki drugiego języka na poziomie kontynuacji. Dzięki podpisanemu porozumieniu 

LO w Węgorzewie z SGH w Warszawie, grupa będzie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych 

prowadzonych przez wykładowców akademickich w szkole i na uczelni, będzie miała możliwość 

korzystania z zasobów biblioteki uczelnianej.  

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 
 

Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu ekonomicznego 
 

Program nauczania wzbogacony przedmiotem - język łaciński i kultura antyczna. 
 

Dodatkowo uczniowie tego profilu będą odbywać zajęcia  prowadzone przez kadrę 

naukową SGH w Warszawie i kadrę naukową UWM w Olsztynie.  Będą uczestniczyć  

w sympozjach i debatach tematycznie powiązanych z profilem akademickim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIERUNEK  MEDYCZNY 

 

Absolwenci tego kierunku bez trudu podejmują studia medyczne, biologiczne, przyrodnicze, 

kosmetologiczne, chemiczne, ekologiczne, AWF, inżynieria środowiska, weterynaria, kierunki 

międzywydziałowe, oceanografia itp.  W tej klasie będą zdobywać wiedzę przyszli lekarze, 

stomatolodzy, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, kosmetolodzy, biochemicy, ratownicy 

medyczni, chemicy, biolodzy, ale również weterynarze, fizjoterapeuci, architekci terenów 

zielonych, oceanografowie, pracownicy naukowi, trenerzy, nauczyciele, przedsiębiorcy.  
 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. 

 

Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu ekologicznego  

 

Program nauczania wzbogacony przedmiotem - język łaciński i kultura antyczna. 

Dodatkowo uczniowie tego profilu uczestniczą:  

- w wyjazdowych zajęciach organizowanych przez pracowników parków narodowych, 

rezerwatów i parków krajobrazowych,  

- w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową uczelni wyższych w tym Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego z zakresu biologii, chemii, ekologii, ekonomii, filozofii przyrody, 

etyki itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kierunku medycznego są filarami sekcji biologicznej i chemicznej Szkolnego 

Klubu Ekologicznego „NADZIEJA ZIEMI”. 

 



KIERUNEK DZIENNIKARSKI (TWÓRCA INTERNETOWY) 

Jest to grupa objęta patronatem Magic of Y – kanału Youtube znanego iluzjonisty 

pochodzącego z Węgorzewa. Kierunek najbardziej zbliżony do tzw. klasycznego kierunku 

humanistycznego.  Przewidziano w nim kształcenie w zakresie rozszerzonym języka polskiego, 

historii, wiedzy o społeczeństwie. Dobór tych przedmiotów pozwoli uczniom na podjęcie  

w przyszłości zarówno szeroko pojętych studiów humanistycznych (filologicznych, 

filozoficznych i historycznych) oraz społecznych (dziennikarstwo, socjologia, politologia, 

komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, archeologia, archiwistyka, europeistyka, 

social media, marketing internetowy).  

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
 

Program nauczania wzbogacony przedmiotem - język łaciński i kultura antyczna. 
 

Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu dziennikarskiego. 

W ramach zajęć klubu dziennikarskiego: 

- uczniowie poznają zasady tworzenia fotografii, kręcą krótkie etiudy filmowe, montują 

nagrany materiał, doskonalą umiejętność praktycznego stosowania technik multimedialnych, 

- biorą udział w wyjazdach studyjnych, 

- biorą udział w licznych konkursach, np. Ogólnopolski Konkurs Reportażu Amatorskiego  

- biorą udział w zajęciach z komunikacji wizualnej  

  - realizowany jest nowatorski program „Twórca Internetowy” w trakcie, którego:  

uczeń otrzyma wiedzę potrzebną do tworzenia własnego kanału na YouTube, dowie się jak 

stworzyć swoją markę od podstaw i jak zarabiać na swoim własnym produkcie, pozna 

tajniki platformy oraz marketingu na YouTube. Zajęcia prowadzone będą przez 

licencjonowanego eksperta od rozwoju kanału, Youtubera – Łukasza Maczugę. Będą 

organizowane cykliczne spotkania ze znanymi Youtuberami, którzy opowiedzą o swojej 

pracy, jako twórcy internetowi. Opowiedzą o początkach karier, jakie mieli problemy i na 

co zwracali szczególną uwagę podczas swojej pracy na platformie YouTube. Opowiedzą  

o współpracy z markami i w jaki sposób pozyskiwali sponsorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo uczniowie tego profilu mogą uczestniczyć w zajęciach  prowadzonych przez 

kadrę naukową uczelni wyższych w tym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz 

dziennikarzy praktyków z zakresu tworzenia przekazu medialnego, komunikacji, socjologii  

i historii. 

 

 

 



KIERUNEK POLICYJNY 
 Jeżeli w przyszłości planujesz pracę w policji lub straży granicznej, ten profil jest 

stworzony dla Ciebie. Uczniowie grupy policyjnej naszej szkoły oprócz typowych dla liceum 

przedmiotów, realizują przedmioty specjalistyczne: edukacja policyjna (w programie między 

innymi elementy prawa, musztra policyjna, zasady pracy w policji, historia i zasady  

funkcjonowania Policji jako organu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo i kontrola 

ruchu drogowego, techniki interwencji i techniki zatrzymań, wykorzystanie sprzętu będącego na 

wyposażeniu Policji w tym broni palnej, zajęcia strzeleckie, wizyty studyjne w instytucjach 

związanych z pracą policji), wychowanie fizyczne – realizowane na podstawie szkolnego 

autorskiego programu nauczania (program wf wzbogacony o sztuki walki oraz przygotowanie do 

zdawania wszelakich testów sprawnościowych wymaganych przy przyjęciu do służb 

mundurowych). Uczniowie tego profilu biorą udział w trzech obozach kondycyjno – 

szkoleniowych. Uczniowie poznają również tajniki pracy w Policji Wodnej. Zajęcia i szkolenia 

prowadzą osoby doświadczone w pracy w policji i innych służbach mundurowych.  

 Absolwent klasy policyjnej jest przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej  

w formie autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej z psychologiem, do testu sprawności 

fizycznej i testu wiedzy o funkcjonowaniu instytucji władzy państwowej. Nauka w klasie 

policyjnej umożliwia zdobycie dodatkowych punktów niezbędnych w rekrutacji do służby 

w policji oraz przy przyjęciu do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.  

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie.  

Przedmioty uzupełniające: edukacja policyjna (w ramach edukacji policyjnej trzy obozy 

kondycyjno-szkoleniowe).  

Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu policyjnego. 

Program nauczania wzbogacony przedmiotem - plastyka. 

Dodatkowo uczniowie tego kierunku uczestniczą w zajęciach wyjazdowych oraz biorą 

udział (w roli obserwatorów) w realnych rutynowych działaniach policji. 

Uczniowie kierunku policyjnego są filarami Szkolnego Klubu Strzeleckiego oraz 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartakus”. 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KIERUNEK WOJSKOWY 
 

Klasy wojskowe istnieją w naszej szkole już od roku 2009. Kształcenie specjalistyczne na 

najwyższym poziomie w tych klasach jest priorytetem – współpracujemy z jednostką wojskową 

oraz korzystamy z pomocy Federacji Organizacji Proobronnych, której jesteśmy  

członkiem. Oprócz typowych dla liceum przedmiotów, uczniowie klas wojskowych realizują 

przedmioty specjalistyczne: edukacja wojskowa, wychowanie fizyczne – realizowane na 

podstawie szkolnego autorskiego programu nauczania (program wf wzbogacony o sztuki walki 

oraz przygotowanie do zdawania wszelakich testów sprawnościowych wymaganych przy 

przyjęciu do służb mundurowych), odbywają ćwiczenia na specjalnych obozach kondycyjno - 

szkoleniowych.  

W trakcie czterech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie uczą się musztry, strzelania 

sportowego, strzelania z broni bojowej, walki wręcz, obrony przed bronią chemiczną, topografii 

wojskowej, terenoznawstwa, poznają wojskowe systemy łączności. Uczniowie z klas 

wojskowych przygotowują się pod względem wiedzy i sprawności fizycznej do służby 

wojskowej i nauki na wyższych uczelniach wojskowych. Zajęcia specjalistyczne realizowane są 

przez wykwalifikowaną kadrę liceum oraz przez instruktorów wojskowych. Uczniowie, którzy 

zaliczą cały program zajęć wojskowych i trzy obozy szkoleniowe otrzymują certyfikat 

przeszkolenia wojskowego (jest to uprawnienie zezwalające na skrócenie służby 

przygotowawczej). Nauka w klasie wojskowej umożliwia zdobycie dodatkowych punktów 

niezbędnych w rekrutacji do służby w wojsku.  

 

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie. 

Przedmioty uzupełniające: edukacja wojskowa (w ramach edukacji wojskowej trzy obozy 

kondycyjno-szkoleniowe) 

Zajęcia rozwijające: zajęcia klubu wojskowego. 

Program nauczania wzbogacony przedmiotem - plastyka. 

Uczniowie kierunku wojskowego są filarami Szkolnego Klubu Strzeleckiego oraz 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartakus”. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 

Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 kandydat składa 

podanie na druku własnym szkoły wskazując wybrane kierunki kształcenia.  
  

W terminie od (określi W-M Kurator Oświaty) do (określi W-M Kurator Oświaty)  

kandydat składa: 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz – jeżeli kandydat posiada - 

zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.  
 

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  

LO w Węgorzewie komisja rekrutacyjna opublikuje  

 
(określi W-M Kurator Oświaty)   

 

na tablicy ogłoszeń w budynku głównym przed sekretariatem szkoły. 
 

Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do liceum są 

zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole najpóźniej do:   
 

(określi W-M Kurator Oświaty), dostarczając: 
 

oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli wcześniej złożyli 

potwierdzone kopie), dwie fotografie, opinie wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną (jeżeli kandydat takowe posiada), orzeczenie  

o niepełnosprawności (kandydaci z problemami zdrowotnymi). 
 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów na podstawie 

oryginałów dokumentów i podanie informacji o wolnych miejscach  
(określi W-M Kurator Oświaty) 

 

 Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego 

ul. Bolesława Prusa 10; 11 - 600 Węgorzewo 

tel/fax: 087 427 23 67; e-mail: liceum@lowegorzewo.pl,  

 

strona: www.lowegorzewo.pl  

 https://pl-pl.facebook.com/LiceumWegorzewo 

mailto:lowegorzewo@neostrada.pl
http://www.lowegorzewo.pl/
https://pl-pl.facebook.com/LiceumWegorzewo


ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE NA ROK 

SZKOLNY 2020/2021 
Kandydaci przyjęci zostaną na podstawie wyniku punktowego wg poniższych zasad: 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa 

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły  

z przedmiotów: 

1. Język polski - od 2 do 18 punktów 

2. Matematyka - od 2 do 18 punktów 

3. Język obcy - od 2 do 18 punktów 

4. Jeden przedmiot zgodny z wyborem „kierunku” spośród: biologia 

(kierunek medyczny), fizyka (kierunek politechniczny), geografia 

(kierunek wojskowy i policyjny), historia (kierunek dziennikarski  

i akademicki) - od 2 do 18 punktów 

Celujący: 18 punktów 

Bardzo dobry: 17 punktów 

Dobry: 14 punktów 

Dostateczny: 8 punktów 

Dopuszczający: 2 punkty 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

ponadwojewódzkiego 
10 punktów 

Uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 
7 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 
5 punktów 

Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty wojewódzkiego 

konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty 
10 punktów 

Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata wojewódzkiego 

konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego 

przez kuratora oświaty 

7 punktów 

Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty wojewódzkiego 

konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego 

przez kuratora oświaty 

5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

organizowanego przez kuratora oświaty 
7 punktów 

Uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty 
5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty 
3 punkty 

 Zajęcie miejsc 1-10 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i 

artystycznych międzynarodowych 
4 punkty 

Zajęcie miejsc 1-8 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i 

artystycznych krajowych 
3 punkty 

Zajęcie miejsc 1-6 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i 

artystycznych wojewódzkich 
2 punkty 

Zajęcie miejsc 1-4 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i 

artystycznych powiatowych 
1 punkt 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w konkursach lub 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wynosi 18 



Aktywność społeczna, w szczególności w formie wolontariatu  3 punkty 

Maksymalna liczba punktów za oceny z czterech przedmiotów oraz  

za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:    100 p. 

Punktacja za wyniki egzaminu ósmoklasisty z pięciu zakresów: 

 1. Język polski – wynik procentowy mnożony przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów. 

 2. Matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów. 

 3. Język obcy nowożytny - wynik procentowy mnożony przez 0,3 – maksymalnie 30 p. 

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:   100 p. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji:   200 p. 

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości  

lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów,  

o których mowa w zasadach rekrutacji. 

 

Uczniowie będą przyjmowani do poszczególnych oddziałów klasy I w 

kolejności zgodnej z sumą punktów rekrutacyjnych - na podstawie listy 

rankingowej - do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku 

posiadania równej liczby punktów, dodatkowymi kryteriami różnicującymi 

kandydatów są (w przedstawionej kolejności): 

 

a) łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty, 

b) łączna liczba punktów za oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów branych pod uwagę w procesie 

rekrutacji, 

c) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie,  

e) problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu  

zróżnicowania kandydatów. 
 

 

 

mgr Waldemar Czapski 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  

im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie 

  

  



Gen. Mariusz Zaruski 

 

Nasze Liceum istnieje już 67 lat. Nosi imię Gen. Mariusza Zaruskiego - żeglarza, 

taternika, żołnierza, legendarnego kapitana żaglowca szkoleniowego „Zawisza Czarny”. 

Uczy się u nas 380 osób. Osiągamy wysokie wyniki w  konkursach i olimpiadach. 

Sportowcy z liceum zdobywają laury w zawodach i turniejach rejonowych, regionalnych, 

wojewódzkich i krajowych. Świetnie przygotowujemy uczniów do egzaminów 

maturalnych oraz do kontynuowania nauki  

we wszystkich typach szkół. Średnio 80% 

absolwentów kontynuuje naukę na studiach 

wyższych. W ciągu 67 lat istnienia węgorzewskiego 

liceum wykształciliśmy około 5500 absolwentów.  

Nasi absolwenci zajmują znaczące, często wysokie 

pozycje w środowisku lokalnym i zewnętrznym. 

Wśród nich są pracownicy  naukowi na wszystkich 

szczeblach kariery naukowej, wynalazcy, 

nauczyciele, lekarze, projektanci, pisarze, 

poeci, malarze, aktorzy, muzycy. Wykształciliśmy 

również wojskowych zajmujących wysokie 

stanowiska w strukturach Wojska Polskiego i NATO, 

policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, strażaków, dziennikarzy, polityków 

przedstawicieli wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, sportowców. Menedżerów 

dużych firm, przedsiębiorców, pracowników banków w tym zarządzających bankami, 

dyplomatów, informatyków, urzędników wszystkich szczebli administracji 

samorządowej i państwowej. Większość naszych absolwentów to kreatywni, rzetelni 

ludzie, którzy znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie. Wszystkie pokolenia 

pracowników LO w Węgorzewie mają swój wkład w profesjonalne przygotowanie 

naszych absolwentów do wejścia w dorosłe życie i osiągania satysfakcji z pracy. Obecna 

kadra również spełnia wysokie standardy kwalifikacji, kompetencji i zaangażowania. 

Zapewnia to ciągłość wysokiej, ciągle podwyższanej jakości naszej pracy.  

 

 

Węgorzewskie Liceum Ogólnokształcące  

im. Gen. Mariusza Zaruskiego  

to szkoła z tradycjami, która ciągle się rozwija!! 

 

 

 

 Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego 

ul. Bolesława Prusa 10; 11 - 600 Węgorzewo 

tel/fax: 087 427 23 67; e-mail: liceum@lowegorzewo.pl,  

 

strona: www.lowegorzewo.pl https://pl-pl.facebook.com/LiceumWegorzewo 

mailto:lowegorzewo@neostrada.pl

