Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie.
-Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Bolesława Prusa 10; 11 - 600 Węgorzewo
tel/fax: + 48 (87) 427 23 67; e-mail: liceum@lowegorzewo.pl; strona: www.lowegorzewo.pl
imię (imiona) i nazwisko kandydata

imię i nazwisko matki kandydata, tel.

data i miejsce urodzenia kandydata

imię i nazwisko ojca kandydata, tel.

ukończone przez kandydata gimnazjum (miejscowość, gmina)

adres zam. (kod, miejscowość, ulica, nr domu, gmina)

adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
jeżeli jest inny niż podany obok

Numer ewidencyjny PESEL nr telefonu komórkowego kandydata -

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PODANIA
W wyznaczonych polach proszę wpisać nazwę kierunku, które wybierasz w pierwszej, drugiej, trzeciej
i dalszej kolejności zgodnie ze swoimi preferencjami. Propozycje i opisy kierunków kształcenia znajdują się
na drugiej stronie druku podania.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły od 7 maja 2018 do 12 czerwca 2018.
Kandydaci do klasy sportowej składają podania do 18 maja 2018
Od 21 maja 2018 do 5 czerwca 2018 od godziny 900 próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy
wojskowo-sportowej i policyjno-sportowej. Przed przystąpieniem do próby należy dostarczyć: orzeczenie
lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego.

Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w Liceum Ogólnokształcącym
im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie.
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej o kierunku:
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W gimnazjum uczyłem(-am) się następujących języków obcych:
Jako wiodący wybieram Jako drugi (do wyboru j. niemiecki, j. rosyjski) wybieramPoziom IV.0 (początkujący) lub IV.1 (kontynuacja)

JĘZYK ANGIELSKI

Język ……………………….. poziom …………………….
(należy wpisać inny niż język wiodący oraz poziom)

Planuję zamieszkać w internacie przy LO w Węgorzewie (dotyczy uczniów dojeżdżających) -

- TAK
- NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez ZSO w Węgorzewie w celach niezbędnych do
prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i zdrowotnej oraz w celach statystycznych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
...............................................................................
data i podpis rodziców

.................................................................................
data i podpis kandydata

OFERTA REKRUTACYJNA LO im. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
KIERUNEK POLITECHNICZNY

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.
Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce.
Trzy przedmioty dodatkowe obowiązkowe do
wyboru spośród: etyka, filozofia, język łaciński
z elementami kultury antycznej, elementy historii
sztuki i architektury, nauka o mediach, rysunek
techniczny i artystyczny.
Jeden przedmiot realizowany w I klasie, drugi
w klasie II, trzeci w klasie III.

KIERUNEK AKADEMICKI

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo,
podstawy ekonomii, język angielski w biznesie.
Dwa przedmioty dodatkowe obowiązkowe do
wyboru spośród: etyka, filozofia, język łaciński
z elementami kultury antycznej, elementy historii
sztuki i architektury, nauka o mediach, elementy
prawa. Jeden przedmiot realizowany w I klasie,
drugi w klasie II lub III.

KIERUNEK INFORMATYCZNO – ESPORTOWY

KIERUNEK MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka
Przedmioty uzupełniające:
informatyczne podstawy gier komputerowych,
historia i społeczeństwo, matematyka w praktyce.
Przedmioty dodatkowe obowiązkowe:
zajęcia e- sportowe
Jeden przedmiot dodatkowy obowiązkowy do
wyboru spośród: etyka, filozofia, nauka o mediach,
Przedmiot realizowany w I klasie.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.
Przedmioty uzupełniające: język łaciński dla
przyrodników, historia i społeczeństwo,
Trzy przedmioty dodatkowe obowiązkowe do
wyboru spośród: etyka, filozofia, elementy historii
sztuki i architektury, nauka o mediach, rysunek
techniczny i artystyczny.
Jeden przedmiot realizowany w I klasie, drugi
w klasie II, trzeci w klasie III.

KIERUNEK DZIENNIKARSKO-MEDIALNY

KIERUNEK POLICYJNO-SPORTOWY

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia,
Przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie. Przedmioty
geografia, wiedza o społeczeństwie
uzupełniające: przyroda, nauka o mediach.
Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, matematyka w praktyce,
Trzy przedmioty dodatkowe obowiązkowe do
edukacja policyjna (w ramach zajęć edukacja
wyboru spośród: etyka, filozofia, język łaciński
policyjna cztery obozy kondycyjno-szkoleniowe)
z elementami kultury antycznej, elementy
Przedmioty obowiązkowe dodatkowe:
historii sztuki i architektury, rysunek techniczny
etyka, zajęcia sportowe.
i artystyczny, elementy prawa.
Dodatkowo uczniowie tego kierunku uczestniczą
Jeden przedmiot realizowany w I klasie, drugi
w zajęciach wyjazdowych oraz obserwują realne
w klasie II, trzeci w klasie III. Zajęcia dodatkowe:
rutynowe działania policji.
warsztaty dziennikarsko-medialne.
KIERUNEK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Przedmioty rozszerzone:
język polski, biologia, historia.
Przedmioty uzupełniające:
elementy psychologii i pedagogiki.
Dwa przedmioty dodatkowe obowiązkowe do
wyboru spośród: etyka, filozofia, język łaciński
z elementami kultury antycznej, elementy historii
sztuki i architektury, nauka o mediach,
Jeden przedmiot realizowany w I klasie, drugi
w klasie II lub III.

KIERUNEK WOJSKOWO-SPORTOWY

Przedmioty rozszerzone:
geografia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, matematyka w praktyce,
język angielski w praktyce, zajęcia wojskowe
(w ramach zajęć wojskowych cztery obozy
kondycyjno-szkoleniowe).
Przedmioty obowiązkowe dodatkowe:
etyka, zajęcia sportowe.

Podania można składać osobiście w sekretariacie liceum, przesłać pocztą na adres:
Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 10, 11-600 Węgorzewo
lub w postaci skanowanej na adres e-mail: sekretariat@lowegorzewo.pl
Kwituję odbiór dokumentów złożonych w czasie rekrutacji.
.........................................................................
data i podpis osoby uprawnionej

