
Biuletyn   Szkolny 
LICEUM	OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO	Nr	II	im.	L.	Kruczkowskiego	i	TECHNIKUM	Nr	2	w	Morągu	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  www.zsl-13.pl;                  lomorag@poczta.fm;         facebook.com/ZSL13;            twitter.com/ZSLwMorągu 
 

14-300 MORĄG, ul.11 Listopada 7;   Tel/Fax 89 757 40 12, Kom: 515 150 039 
 

Szanowni Czytelnicy, 
 

Oddajemy do Waszych rąk nowe wydanie Biuletynu Szkolnego poświęconego najważniejszym wyda-
rzeniom w życiu naszej Szkoły. Chcemy dzielić się z Wami naszymi sukcesami, przybliżyć działalność naukową, 
społeczną i kulturalną uczniów ZSL oraz wszystkich, którzy tworzą niezwykły klimat tej Alma Mater. 

 

Z życzeniami przyjemnej lektury, 
mgr Jan Horbacz 

p.o. dyrektor ZSL w Morągu 
Chiron – szkoła z potencjałem 

 

Już po raz kolejny udało nam się gościć pracownika UWM w Olsztynie, w ramach programu „Chiron – szkoła z 
potencjałem”, przyznawanym w różnych obszarach edukacyjnych wybranym szkołom, współpracującym z UWM w Olszty-
nie. Przypominając, w tym uniwersyteckim programie, uczelnia uhonorowała te szkoły, których absolwenci zostali znakomi-
cie przygotowani do podjęcia studiów, doskonale radzą sobie w toku nauki i ze świetnymi wynikami kończą studia. Warte 
podkreślenia jest to, że byliśmy jedną z 7 szkół średnich, które uzyskały ten tytuł. 
 

          Najlepsi w województwie warmińsko-mazurskim 
 

      W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów Technikum Nr 2 oraz 
ich opiekunowie – dyr. Jan Horbacz oraz Krzysztof Staszan, szkolny 
koordynator programu IT Szkoła w ZSL w Morągu, odebrali wyróż-
nienie za zajęcie I miejsca w województwie warm.-mazurskim wśród 
szkół biorących udział w tym prestiżowym projekcie. Udział w pro-
gramie IT Szkoła daje możliwość pogłębić wiedzę informatyczną np. 
z programowania. 
     Uroczysta gala, w której uczestniczyli przedstawiciele najlepszych w kraju szkół infor-
matycznych, odbyła się w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w War-
szawie.  

 
Projekt Erasmus+ 

 

      W ramach projektu rea-
lizowanego przez ZSL w 
Morągu z czeską szkołą 
średnią ESOZ w dniach 7-9 I 
2018 roku w Chomutovie, 
odbyło się Międzynarodowe 
Spotkanie Organizacyjne 
polskich i czeskich nauczy-
cieli zaangażowanych w jego realizację. Naszą szkołę reprezentowało 4 nauczy-

cieli: p. Stanisława Bladowska, p. Jan Horbacz, p. Dorota Sadłowska i p. Alicja Śledź. W trakcie 3-dniowej wizyty pracowano nad 
szczegółami oraz zasadami wynikającymi z projektu  „Where I live…”. Ustalono m.in., że najbliższa wymiana młodzieży odbędzie 
się w Czechach w dniach 18-23 marca 2018r., a kolejna w Polsce w dniach 17-22 VI 2018r.   


