
Liceum Ogólnokształcące Nr I 

im. Jana Bażyńskiego 

w Ostródzie



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...
W szkole powstało nowoczesne Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej przeznaczone do użytku                    

przez uczniów i nauczycieli.



Budynek szkoły dziś...

•Atutem szkoły jest szkolna biblioteki  z czytelnią posiadająca 

bardzo bogaty księgozbiór ( około 40 000 pozycji). W budynku 

szkoły mieści się również biblioteka powiatowa. 



Szkoła dziś...
Kompleks sportowy "Orlik 2012„ i wiele osiągnięć sportowych.



•Wszystkie sale wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu

Budynek szkoły dziś...

oraz rzutniki multimedialne



Budynek szkoły dziś...

Sala komputerowa  do nauki informatyki



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

posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego. 

•Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. 

* Tworzy w szkole atmosferę

sprzyjającą uczeniu się.

* Stara się zawsze wychodzić

naprzeciwko oczekiwaniom

uczniów, rodziców 

i środowiska.



Uczniowie...

•Obecnie w szkole jest 447 uczniów (16 klas)

•Wszyscy uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych: 

•języka angielskiego

• języka niemieckiego.

•Uczniowie osiągają wysokie wyniki w różnorodnych konkursach 

(przedmiotowych, sportowych i artystycznych) . 



Konkursy, nagrody, trofea!!!

Uczniowie naszej szkoły 

mają możliwość 

sprawdzenia swoich 

umiejętności w licznych 

konkursach 

i olimpiadach.



Konkursy Konkursy Konkursy!!!

Rok szkolny 2020/2021

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny LWIĄTKO - wyróżnienia

44 Olimpiada Języka Niemieckiego 

Olimpiada o Bezpieczeństwie i Obronności  - Kwalifikacja do etapu centralnego

XLVII Olimpiada Geograficzna - Kwalifikacja do II etapu 

Konkurs literacki organizowanego przez UWM  „O trzcinę Kortowa” - laureaci

XIV Ostródzki Konkurs Kolęd i Pastorałek – laureaci

Olimpiada Gwiezdny Krąg – Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej –

kwalifikacje do etapu okręgowego



Konkursy Konkursy Konkursy!!!

Nazwa Olimpiady – Konkursu

2021/2022

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

45. Olimpiada Języka Niemieckiego

46. Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia

Olimpiada Ekonomiczna

Barwy Wolontariatu

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

LXIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

I Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. Gen. S. Kaliskiego

XX Olimpiada Znajomości Afryki

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

Zawody gemingowe z gry „Counter strike global offensive”

Konkurs IT dla szkół ponadpodstawowych – „Motorola Science Cup” (drużynówka)

XV Ostródzki Konkurs Kolęd  i Pastorałek online

III Edycja Ligi szachowej w Uzdowie 21/22

II Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur

XXVI Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

Konkurs NBP-praca pisemna „Ekonomiści”

XXIX Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu życia PCK



Wyniki matur

Rok 2018 2019 2020 2021

Liczba 

maturzystów 

Przystąpili do 

egzaminu 
120 138 113 104

Zdawalność 

LO Nr I sierpień 100% 99% 92,9% 90,1%

powiat 68% 73% 59% 63 %

województwo 77,3% 77,3% 69,1% 71,6 %

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

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



Losy absolwentów 2019/2020

W ubiegłym roku szkolnym naszą szkołę ukończyło 104 

uczniów, z tego 85 absolwentów (84%) kontynuuje naukę na 

wyższych uczelniach: 53 osoby na uniwersytetach, 14 na 

politechnikach i 4 na akademiach, 14 na innych uczelniach.

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





Sport, wycieczki oraz inne 

uroczystości 



Chór szkolny oraz inne akcje szkolne



Teatr „Bażyniak” i inne uroczystości 

szkolne



Koło turystyczno – krajoznawcze „Dreptak”



Festiwal Nauki –

Dzień Otwarty dla Uczelni



Zwieńczeniem nauki jest studniówka a potem …….. matura



DOŁĄCZ DO 
NAJLEPSZYCH!!!



Preferowane kierunki studiów w danej klasie

Klasa
Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym

Języki nauczane 

w klasie

Ukierunkowanie 

na podjęcie studiów

A

POLITECHNICZNA

matematyka, fizyka,

informatyka

j. angielski, 

j. niemiecki

Politechnicznych

Uniwersyteckich

Ekonomicznych

Technicznych

B

HUMANISTYCZNA

język polski,    historia, 

WOS

j. angielski, 

j. niemiecki 

Lingwistycznych

Uniwersyteckich

Pedagogicznych

Artystycznych

C

MEDYCZNA

biologia, chemia,  język 

angielski

j. angielski, 

j. niemiecki 

Medycznych

Rolniczych

Sportowych

Ochrona środowiska

i zdrowia

D

EKONOMICZNA

matematyka, geografia, 

język  angielski

j. angielski, 

j. niemiecki

Uniwersyteckich

Ekonomicznych

Turystycznych

Biznesu, Administracji

E

UNIWERSYTECKA

język polski, biologia, 

geografia

j. angielski, 

j. niemiecki

Ochrona środowiska

i zdrowia

Psychologia

Turystyka



Zestaw przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na 

punkty podczas rekrutacji do poszczególnych klas

Klasa Wybrane przedmioty

A

POLITECHNICZNA

J. polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, fizyka

B

HUMANISTYCZNA

J. polski, matematyka j. obcy 

nowożytny, jeden z przedmiotów 

(historia, wiedza o społeczeństwie)

C

MEDYCZNA

J. polski, matematyka j. obcy 

nowożytny, jeden z przedmiotów 

(biologia, chemia)

D

EKONOMICZNA

J. polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, geografia

E

UNIWERSYTECKA

J. polski, matematyka, j. obcy 

nowożytny, jeden z przedmiotów 

(biologia, geografia)



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).



Oficjalna strona internetowa LO: 

www.lo1.ostroda.pl

Liceum Ogólnokształcące Nr I 

im. Jana Bażyńskiego 

w Ostródzie 
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