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Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. 

Warunki przyjęć do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego                              

im. Toniego Halika w Ostrołęce w szkolnym systemie rekrutacji 

elektronicznej (w formie złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły na 

formularzu). 
 

Oferujemy  kształcenie w zakresie rozszerzonym w następujących oddziałach: 

1. Wojskowo-policyjny* Oddział Przygotowania Wojskowego MON (przedmioty 

rozszerzone: historia lub geografia, wiedza o społeczeństwie; przedmioty dodatkowe-

edukacja wojskowa, edukacja policyjna, samoobrona/taktyka i techniki interwencji. 

Współpraca z: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, 15. 

Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk 

Lądowych w Bemowie Piskim k/Orzysza, 15. Mazurskim Batalionem Saperów                      

w Orzyszu, 8. Szczycieńskim batalionem radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, 

15. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, 52. Batalion Lekkiej 

Piechoty w Komorowie k/ Ostrowi Maz. Zakładem Karnym w Przytułach Starych, 

Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Federacją Organizacji Proobronnych- 1 oddz.). 

2. Społeczno-prawny (przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie;                               

przedmioty dodatkowe- edukacja prawna – 1 oddz.). Organizujemy Ogólnopolską 

Olimpiadę Wiedzy o Prawie, szczegóły - www.olimpiadaprawa.pl  

3. Humanistyczno-artystyczny (przedmioty rozszerzone- język polski, historia;                             

przedmioty dodatkowe - historia sztuki, rysunek i malarstwo – 1 oddz.). 

4. Biznes i zarządzanie-(przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza o społeczeństwie; 

przedmioty dodatkowe: wiedza o prawie, marketing, organizacja i zarządzanie                          

- 1 oddz.) 

II Społeczne LO im. Toniego Halika dnia 30.08.2017r. otrzymało Wojewódzki 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  

Do klas mundurowych (oznaczonych gwiazdką* obowiązuje mundur, koszt 

wyposażenia i munduru pokrywa MON, rodzice - niewielka dopłata ok. 270zł ). Wzór 

munduru określa MON w regulaminie klas mundurowych i warunkach przyjęć do                  

II SLO w Ostrołęce. Mundur obowiązuje w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Nasza 

szkoła spełnia standardy jakości wynikające z jej zadań określonych  

w prawie oświatowym.  

 uzyskuje dobre wyniki kształcenia (duża ilość absolwentów 

podejmuje naukę na studiach dziennych i zaocznych) 

 stwarza dobrą atmosferę pracy (szkoła bezpieczna) 

 umożliwia rozszerzanie i realizację zainteresowań uczniów                  

( koła przedmiotowe, SKS). 

 posiada bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu 

szkoły ponadpodstawowej (pracownie lekcyjne, salę komputerową, 

salę gimnastyczną z osłoną boiska sportowego). 

 zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną 

do realizacji programu nauczania. Nauczyciele posiadają licencję 

egzaminatorów wg nowej formuły egzaminu maturalnego. 

 szkoła bezpłatna w całym cyklu kształcenia, ustalona składka na Fundusz Szkolny               

w wysokości 80zł rocznie jest obowiązkowa ze względu na nie pobieranie opłat 

czesnego za szkołę. 
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l.p.                              Wymiary  do pakietu  umundurowania 

    Nazwisko i imię  

   1. Wzrost w cm  

   2. Obwód pasa w cm  

   3. Obwód bioder (dziewczęta)  

   4. Obwód klatki piersiowej w cm  

   5. Obwód głowy w cm  

   6. Koszt ogólny 1320zł w tym dotacja MON 1050zł 

   7. Dopłata rodziców 270zł wpłacone na konto szkoły Nr 11 1090 2590 0000 

0001 4738 2860 do 01 września  

   8. Koszt butów  220 zł (wpłata na konto szkoły) lub na własny koszt  

   9. Zamawiam buty z firmy TAK lub NIE (właściwe zakreślić), rozmiar - 

   10. Termin złożenia tabeli Razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły 

 
............................................................................ 
(podpis rodziców) 

                                                      

 

ZASADY REKRUTACJI  

Rekrutacja do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika                           

w Ostrołęce, odbywa się w wersji papierowej lub  elektronicznie (on-line).   

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej w Ostrołęce, szkoły spoza Ostrołęki rejestracji 

dokonujesz sam poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej  i musisz wykonać  

czynności określone w warunkach przyjęć opublikowane rokrocznie na stronie 

internetowej szkoły w menu " Rekrutacja". 

Zasady rekrutacji  określa Statut II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce w oparciu                          

o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 

zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, zgodnie  z Zarządzeniem Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty  w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych. 

W bieżącym roku szkolnym rekrutacja do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Toniego Halika w Ostrołęce, odbywa się według następujących czynności: 

1) Na stronie II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika – 

WWW.slo2.pl/uczniowie-i-rodzice/rekrutacja znajduje się druk wniosku o 

przyjęcie do szkoły wypełniamy elektronicznie wg zasad.                  

2) Podanie należy wypełnić ręcznie lub wysłać elektronicznie i dostarczyć lub 

przyjść osobiście do szkoły i podpisać gotowość przyjęcia do szkoły. 

1. Od 1 lutego, godz. 9
00

 na stronie internetowej www.slo2.pl przeglądasz ofertę edukacyjną 

II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

2. W dniach 16 maja 2022r. - 20 czerwca 2022r. do godz. 15
00

 musisz  – wypełnić wniosek 

o przyjęcie do szkoły na stronie www.slo2.pl/uczniowie i rodzice/rekrutacja (wersja 

elektroniczna, podpisujesz sam/a oraz Twoi rodzice (opiekunowie) i dostarczasz do szkoły. 

(Przygotowujesz tylko jeden wniosek i kontaktujesz się tylko z II SLO w Ostrołęce). 

3. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można 

składać I termin- od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., II termin- 2 sierpnia 2022r.             

do 6 sierpnia 2022r. z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej w oddziale przygotowania 

http://www.slo2.pl/
https://slo2.pl/uczniowie-i-rodzice/rekrutacja.html
https://slo2.pl/uczniowie-i-rodzice/rekrutacja.html
http://www.slo2.pl/
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wojskowego, do którego wniosek składa się I termin- od 16 maja 2022 r. do 30 maja 

2022 r., II termin- od 2 sierpnia 2022r. do 5 sierpnia 2022r. 

 

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie                           

o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. 

do godz. 15
00

.  

5. Podanie terminu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej do oddziału przygotowania 

wojskowego do 14 maja 2022r. 

6. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego                    

I termin - od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022r., II termin - do 8 lipca 2022r.                               

III termin - do 10 sierpnia 2022r. 

7. Test sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego - I termin - 9 czerwca 

2022r. od godz. 8
00

, II termin - 7 lipca 2022r.,  III termin - 26 sierpnia 2022r. od godz. 8
00

  

w sali gimnastycznej.  

8. Ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego;      

I termin - 17 czerwca 2022r., II termin - 9 lipca 2022r., II termin - 26 sierpnia 2022r. 

9. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły: I termin - do 14 lipca 2022r.; II termin -                       

do 26 sierpnia 2022r.  

10. 21 lipca 2022 r. ok. godz. 14
00

 publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia uczniów 

do klasy pierwszej w szkole na stronie internetowej WWW.slo2.pl/ rekrutacja). 

11. Od 22 lipca 2022r. do 29 lipca 2022r. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły 

potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz 

oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu, trzy aktualne zdjęcia oraz oryginały 

innych dyplomów i zaświadczeń. 

12. 2 sierpnia 2022r.  do godz. 14
00

 nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych                            

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

13. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w dniach: 17 sierpnia 2022r. do 20 sierpnia 

2022r. do godz.15
00

 

14. 20.08. 2022r. o godz. 16
00

 ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej 

15.Na stronie WWW.slo2.pl/rekrutacja znajdziesz zawsze aktualne komunikaty                                

i informacje. 

Uwagi:  

- Jeśli nie dotrzymasz któregoś z terminów, możesz nie być przyjęty do II SLO                      

im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

- Zapoznaj się z wymaganiami każdej z wybranych przez Ciebie klas, ponieważ musisz 

dostarczyć wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, które są podstawą do 

pozytywnego zweryfikowania kandydata przez szkołę, a w konsekwencji przyjęcia do           

II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

- Informujemy, że decyzję o zmianie sposobu rekrutacji podjął Organ Prowadzący                

mgr Adam Ochenkowski. 

1. Spośród wszystkich kandydatów do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego               

im. Toniego Halika w Ostrołęce zostaną przyjęte te osoby ( z zastrzeżeniem punktu 2), które 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają największą liczbę punktów kwalifikacyjnych.                                                  

http://www.slo2.pl/
http://www.slo2.pl/
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          Maksymalnie kandydat może uzyskać  200 pkt. 

 100 pkt z testu ósmoklasisty 

 100 pkt.przydzielonych wg kryteriów ustalonych przez Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno-   Kwalifikacyjną. 

         KRYTERIUM        PUNKTY 

Oceny : 

 z jęz.polskiego  

 z 2 przedmiotów wiodących 

 z języka obcego wskazanego przez kandydata 

  

    Max. 72pkt. 

         PUNKTACJA OCEN : 

 Celujący            - 18 pkt. 

 Bardzo dobry     - 14 pkt. 

 Dobry                 - 10 pkt. 

 Dostateczny        - 6 pkt. 

 Dopuszczający    - 2 pkt. 

 

 

      Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem              4 pkt. 

      Średnia arytmetyczna zaokrąglona do 2 miejsc po 

przecinku z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjmując 

następujące wartości : 

 Za  ocenę celującą         - 6 pkt. 

 Za ocenę bardzo dobrą  - 5 pkt. 

 Za ocenę dobrą              - 4 pkt. 

 Za ocenę dostateczną     - 3 pkt. 

 Za ocenę dopuszczającą – 2 pkt. 

 

          Max.6pkt. 

 Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 

 udział w II etapie ( międzyszkolne, rejonowe )  -   7 pkt. 

 udział  w finale                                                    - 14 pkt. 

           Max.14pkt. 

Osiągnięcia sportowe i artystyczne na różnym szczeblu            Max. 4 pkt. 

 

2. Powyższe zasady nie dotyczą laureatów konkursów przedmiotowych, którzy 

przyjmowani są w pierwszej kolejności poza powyższymi kryteriami. 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby 

punktów pierwszeństwo przysługuje : 

 kandydatom, których rodzice są pracownikami naszej szkoły lub jej absolwentami, 

bądź których rodzeństwo uczy się już w naszej szkole, 

 sierotom, osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

 kandydatom o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, 

 kandydatom z problemami zdrowotnymi, posiadającymi opinię publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

 kandydatom posiadającym dokumenty (np. dyplomy za udział w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych lub sportowych) potwierdzające ich dodatkowe 

osiągnięcia, które nie zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 

uzupełniające w pierwszych dniach września. 
 

Odwołania od ustaleń Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy kierować na piśmie 

do dyrektora szkoły – mgr Adama Ochenkowskiego. 
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Dodatkowe informacje: kancelaria i pedagog szkolny: tel.(29) 764 – 54 – 37 w.25; pokój 

nauczycielski w.24: dyrektor szkoły: tel. (29) 769 – 43 –83. 

 

          II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce 

                               07 – 410 Ostrołęka , ul. Prądzyńskiego 5 

tel.(29) 764 – 54 – 37 , e-mail: kancelaria2slo@interia.pl; www.slo2.pl; 

facebook.com/slo2.pl 

mailto:kancelaria2slo@interia.pl
http://www.slo2.pl/

