


Od 2002r. w efekcie  reformy 

szkolnictwa w Polsce nauka w liceum 

trwała trzy lata, a nazwa szkoły została 

zmieniona na Liceum Ogólnokształcące  

Nr I im. Jana Bażyńskiego w  Ostródzie. 

Od 2019r. nauka w liceum ponownie 

wróciła do systemu czteroletniego. 

Od września 1971r. 

nasza szkoła mieści się w 

obecnym budynku.



Budynek szkoły dziś...

•W 2012 roku budynek szkoły został kompleksowo odnowiony, 

co znacznie zwiększyło komfort nauki.

•



Budynek szkoły dziś...

Jednym z atutów szkoły jest nasza biblioteka z czytelnią, 

posiadająca bardzo bogaty księgozbiór (ponad 40 000 pozycji). 



Szkoła dziś...
Kompleks sportowy Orlik 2012, świeżo wyremontowana sala 

gimnastyczna, w trakcie remontu siłownia i sala do fitnessu.



Wszystkie sale wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu

Budynek szkoły dziś...

oraz rzutniki multimedialne



Budynek szkoły dziś...

Sala komputerowa  do nauki informatyki. Do końca roku powstanie 

nowa sala informatyczna i dwie sale językowe.



Nasze grono pedagogiczne...
•W szkole obecnie zatrudnionych jest 32 nauczycieli 

i prawie wszyscy posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego. 

•Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

•Tworzy w szkole atmosferę sprzyjającą uczeniu się.



Uczniowie...
Obecnie w szkole jest prawie 500 uczniów (17 klas)

Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych: 

•języka angielskiego 

• języka niemieckiego.

Chętni uczniowie biorą udział w wymianie 

kulturalno – oświatowej polsko – niemieckiej. 



Konkursy, nagrody, trofea!!!

Uczniowie naszej 

szkoły mają 

możliwość 

sprawdzenia swoich 

umiejętności                   

w licznych 

konkursach 

i olimpiadach.



Konkursy Konkursy Konkursy!!!

• konkurs z okazji światowego Dnia Wody

• miejski finał Turniej Wiedzy Pożarniczej

• II miejsce w Mistrzostwach regionu w Piłce 

Halowej Dziewcząt

• I miejsce w powiatowym Turnieju Piłki 

Nożnej Chłopców

• laureat Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego WAT

• wyróżnienie na Festiwalu Twórczości Jacka 

Kaczmarskiego



Konkursy Konkursy Konkursy!!!

• III miejsce W Powiatowym Konkursie 

Czytelniczym z Literatury Fantasy

• Wewnątrzszkolny konkurs matematyczny z 

okazji Dnia Liczby π

• Dwie uczennice zakwalifikowały się do III 

ogólnopolskiego etapu Olimpiady Języka 

Polskiego

• Uczeń zakwalifikował się do II etapu 

olimpiady z fizyki



• Udział w okręgowym etapie olimpiady Wiedzy o prawie

• Konkurs wewnątrzszkolny Literackie i filmowe pary 

zakochanych oraz walentynkowy konkurs plastyczny

• dwie laureatki regionalnego konkursu plastycznego pt. „ 

Tylko Niepodległość”,

• I Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w 

Ostródzie w szachach szybkich.

• I i II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej

• I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu 

Ostródzkiego w szachach

Konkursy Konkursy Konkursy!!!



Wyniki matur

Rok 2018 2019 2020 2021 2022

Liczba 

maturzystów 

Przystąpili do 

egzaminu 
120 138 113 104 104

Zdawalność 

LO Nr I sierpień 100% 99% 92,9% 90,1% 100%

powiat 68% 73% 59% 63 % 73%

województwo 77,3% 77,3% 69,1% 71,6 % 72%

kraj 79,7% 80,5% 74% 74,5 % 78,2%

LO w kraju 85,3% 86,4% 81,1% 81 % 81%



Losy absolwentów

W poprzednim roku szkolnym 2021/2022 szkołę ukończyło 

104 uczniów. Wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny 

(zdawalność w lipcu wynosiła 99%, po sierpniowej sesji 

poprawkowej wynosi 100%). Z pozyskanych od 

absolwentów przez wychowawców informacji wynika, że 

naukę na studiach kontynuuje 88% absolwentów. Uczenie, 

które przyjęły najwięcej naszych absolwentów:

• Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 

•Politechnika Gdańska 

•Uniwersytet Gdański 

•Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

•Wojskowa Akademia Techniczna 

w Warszawie







Partnerzy szkoły





Wycieczki edukacyjne 



Chór szkolny Collegium vocale



Teatr Chimera



Koło turystyczno – krajoznawcze 

„Dreptak”



Koło 

turystyczne       

Globtloter



Wolontariat

„Klub Ośmiu”



Koło PCK



Koło Przyjaciół biblioteki  

i cykliczne zajęcia    

z rękodzieła



Sport - nie jedno ma imię…



Imprezy szkolne



Festiwal Nauki –

Dzień Otwarty dla Uczelni



a potem …….. 

matura

Studniówka…









Terminy postępowania rekrutacyjnego
Lp. Rodzaj czynności Terminy

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły

ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym

22 maja 2023r.

(poniedziałek)

- 2l czerwca 2023 r. 

do godziny l5.00

(środa)

24 lipca 2023 r.

(poniedziałek)

- 3 sierpnia 2023 r.

do godziny 15.00

(czwartek)

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o 

świadectwo ukończenia

szkoły podstawowej oraz o 

zaświadczenie o

wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r.

do godziny l2.00

(środa)

składane razem

z wnioskiem

3 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków

do 13 lipca 2023 r.

(czwartek)

do l0 sierpnia

2023 r. (czwartek)



Terminy postępowania rekrutacyjnego cd

Lp. Rodzaj czynności Terminy

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

4 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

14 lipca 2023r.

(piątek)

ll sierpnia 2023 r,

(piątek)

5 Potwierdzenie przez rodziców 

kandydata woli przyjęcia

w postaci:

o przedłożenia oryginału świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej

i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 23 czerwca

2023r.

(piątek)

do 20 lipca 2O23 

r.

do godziny l5.00

(czwartek)

do 17 sierpnia

2023r.

do godziny 15.00

(czwartek)

6 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

2l lipca 2023 r.

do godziny 12.00

(piątek)

l8 sierpnia 2023 r.

do godziny 12.00

(piątek)



W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum              

w Ostródzie będą brane pod uwagę punkty                

z następujących przedmiotów:

• l A - klasa politechniczna - język polski, matematyka, fizyka, język 

obcy nowożytny,

• 1 B - klasa humanistyczna - język polski, matematyka, historia lub 

wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny,

• l C - klasa medyczna - język polski, matematyka, biologia lub 

chemia, język obcy nowożytny,

• l D - klasa ekonomiczna - język polski, matematyka, geografia, 

język obcy nowożytny,

• l E - klasa psychologiczno-społeczna - język polski, matematyka, 

biologia, język obcy nowożytny,

• l F - klasa lingwistyczno-biznesowa - język polski, matematyka, 

język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.



Dokumenty, które należy złożyć

wypełnione podanie o przyjęcie do LO,

oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły

podstawowej) świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,

karta zdrowia,

2 fotografie (z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia

na odwrocie)

dodatkowe posiadane dokumenty (opinie, orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie).
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