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ZOSTAŃ UCZNIEM „CYBERLICEUM”
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne to
nowatorski i bezprecedensowy w skali kraju projekt – realizowany pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i patronatem
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Projekt – adresowany jest do utalentowanej młodzieży,
pragnącej:
• w bliższej perspektywie – podjąć studia wojskowe w WAT
na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
• w dalszej perspektywie – związać swoją przyszłość z zawodową służbą wojskową w jednostkach Sił Zbrojnych RP
odpowiedzialnych za cyberobronę państwa.
WOLI to nowoczesne i przyjazne środowisko, w którym
uczeń będzie mógł nabywać wyjątkowe kwalifikacje, a także
odkrywać pasje badawcze pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów informatyki, informatyki
technicznej i telekomunikacji.

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Do I klasy Liceum przyjmie łącznie 50 kandydatów. Uruchomione zostaną dwa oddziały – jeden dla absolwentów
gimnazjum i jeden dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Oddział liczyć będzie nie więcej niż 25 uczniów.

•
•

•
•
•

Od kandydatów oczekujemy:
pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na uczęszczanie
kandydata do szkoły,
bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
uzyskania pozytywnego wyniku podczas prób sprawności
fizycznej,
gotowości do intensywnej i pełnej wyzwań nauki,
uzdolnień z obszaru nauki przedmiotów ścisłych potwierdzonych wynikami egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalisty)
oraz wymienionymi na świadectwie ukończenia odpowiedniej szkoły ocenami z języka polskiego, matematyki, fizyki
i języka angielskiego.

WAŻNE: uczniów Liceum obowiązuje zakwaterowanie
w internacie Liceum – bez względu na miejsce zamieszkania.

CO NAS WYRÓŻNIA?
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•
•
•
•

Współpraca z jednostkami Sił Zbrojnych RP odpowiedzialnymi za cyberobronę państwa;
patronat WAT, w tym dostęp do nowoczesnych pracowni,
laboratoriów i doskonałej bazy sportowej;
wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska;
proces kształcenia i wychowania z naciskiem na zrównoważony rozwój kwalifikacji informatycznych, kompetencji społecznych i sprawności fizycznej;
rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki;
zwiększona liczba zajęć z języka angielskiego i wychowania fizycznego;
edukacja wojskowa;
możliwość odkrywania i rozwijania pasji badawczych
przy merytorycznym wsparciu nauczycieli akademickich;
bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera;
skuteczne wsparcie psychologiczne dla każdego ucznia;
bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie
w całym okresie pobierania nauki.

KONTAKT
Adres:
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne
ul. gen. Witolda Urbanowicza 25A
00-908 Warszawa
Telefony: 261 839 510, 261 839 511, 261 839 294
Email: sekretariat.woli@wat.edu.pl
Dojazd ZTM:
Autobusy: 122, 154, 220, 320 - przystanek WAT
523 - przystanek Stare Bemowo
Tramwaj: 20 - przystanek WAT

Więcej informacji na stronach internetowych
Ministerstwa Obrony Narodowej,
Wojskowej Akademii Technicznej i Liceum.

Opracowanie graficzne:
Dział Promocji WAT
www.promocja.wat.edu.pl

http://www.lowat.wp.mil.pl

