
 

R E G U L A M I N    R E K R U T A C J I 
UZUPEŁNIAJĄCEJ 

do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marion Dönhoff  

 Społecznego Towarzystwa Oświatowego  
w Mikołajkach 

w roku szkolnym 2022/2023 

    OGŁASZAMY NABÓR NA DWA WOLNE MIEJSCA DO 

       K L A S Y    P I E R W S Z E J 

I. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej: 
 

1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decydują: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

b) liczba punktów z języka polskiego, matematyki,  języków  obcych nowożytnych oraz 

jednego   spośród   przedmiotów dodatkowych  (biologia,  chemia,  fizyka,   geografia, 

historia, WOS), z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej; 

c) co    najmniej    dobra   ocena z zachowania    na    świadectwie    ukończenia    

szkoły podstawowej; 

d) liczba punktów za szczególne osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 

2. Absolwent  szkoły  podstawowej  dokonuje  wyboru  1  lub  2  przedmiotów,  które  będzie 
realizował na poziomie rozszerzonym, spośród następujących: 
1) biologia 
2) chemia 
3) fizyka 
4) matematyka 
5) wiedza o społeczeństwie 
6) geografia 
7) historia 
8) język polski 
9) język niemiecki 

Istnieje możliwość realizowania innych przedmiotów dodatkowych dopuszczonych 
ustawowo, spośród następujących: 
 

1) filozofia 
2) historia muzyki 
3) historia sztuki 
4) informatyka 



 
5) język łaciński i kultura antyczna 
6) język mniejszości etnicznej (język łemkowski) 
7) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) 

8) inne języki obce nowożytne (francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) 

9) język regionalny (język kaszubski) 

    Miesięczny koszt realizacji innych przedmiotów dodatkowych ustalany jest indywidualnie.  
    Zajęcia mogą być realizowane online. 

3. Język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym przez wszystkich 
uczniów (w wyjątkowych sytuacjach komisja rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od tego 

warunku). 
 

II. Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej SLO (formularz podania można pobrać 

w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.sto-mikolajki.pl w 

zakładce  Rekrutacja). 

2. Zaświadczenia lekarskie, opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, jeżeli mają zastosowanie.  

3. Oryginał świadectwa lub poświadczona przez dyrektora szkoły kopia świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
5. Dwie fotografie legitymacyjne. 

 

III. Terminarz rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej SLO. 

 

1. Do 12.08.2022 r. termin składania podań wraz ze wskazaniem wyboru 

przedmiotu/przedmiotów rozszerzonych oraz zaświadczeń lekarskich, opinii/orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, jeśli maja zastosowanie. 

2. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w naborze uzupełniającym zostanie 

ogłoszona 16 sierpnia 2022 o godz. 12:00.  

IV. Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej. 

1. Klasa może liczyć maksymalnie 20 uczniów. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy dwóch 
miejsc wolnych po rekrutacji zasadniczej.   

2. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata. 
  

http://www.sto-mikolajki.pl/


 

 
Lp. Kryterium Punktacja Łącznie 

Osiągnięcia merytoryczne przeliczane na punkty 

1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego x 3. max. 18 pkt 
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2. Liczbowo określona ocena z matematyki x 3. max. 18 pkt 

3. Liczbowo określona ocena z języka angielskiego x 3. max. 18 pkt 

4. Liczbowo określona ocena z drugiego języka obcego x 3.    max. 18 pkt 

5 
Liczbowo określona ocena z jednego spośród wybranych 

przedmiotów (biologia, chemia, historia, wos, geografia, 
fizyka) x 3. 

max. 18 pkt 

6. Świadectwo z wyróżnieniem.   max. 8 pkt 

7. 

Udział w finale wojewódzkim konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty 
(maksymalnie dwa przedmioty – 2 x 6 pkt.): 
- języka polskiego, 

- języka niemieckiego, 
- języka rosyjskiego, 
- języka francuskiego, 

- języka angielskiego, 

- geografii, 
- chemii, 
- fizyki, 

- historii, 
- matematyki, 
- biologii, 
- wiedzy o społeczeństwie 

max. 12 pkt 

Inne osiągnięcia 

8. a) sportowe: 

- na szczeblu ogólnopolskim 
- na szczeblu wojewódzkim 
- na szczeblu powiatowym 

b) artystyczne: 

- na szczeblu ogólnopolskim 
- na szczeblu wojewódzkim 
- na szczeblu powiatowym 

c) konkursy wiedzy: 
- na szczeblu ogólnopolskim 
- na szczeblu wojewódzkim 

- na szczeblu powiatowym 
d) aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub 

środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu. 

 
 
 
 

 
max. 10 

punktów 

 
 

9. 
Egzamin ósmoklasisty: 

a) język polski (max. 100%=40 pkt) 

b) matematyka (max. 100%=40 pkt) 

c) język obcy (max. 100%=40 pkt) 

max. 

120 

pkt 



 
10 Rozmowa kwalifikacyjna  

Rozmowa sprawdzająca funkcjonowanie społeczne ucznia, kompetencje miękkie, 
nie ma charakteru merytorycznego 

max.  
30 pkt 

11   Absolwent STO 10 pkt 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 280 
 

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać kandydat wynosi 190.  
 

W przypadku podań kandydatów ukraińskich, którzy ukończyli poprzedni etap 
edukacyjny w innym systemie, minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać 
kandydat wynosi 55, co odpowiada 50% maksymalnej liczby punktów 
możliwych do uzyskania (kandydaci nie są oceniani w kryteriach 6, 7, 8, 9 i 11).      

 
V. Opłaty 

 

1. Nauka w szkole jest płatna. Czesne za pakiet przedmiotów obowiązkowych 
wraz z rozszerzonym językiem angielskim wynosi 450 zł. Czesne za 
przedmioty dodatkowe realizowane na poziomie rozszerzonym obliczane jest w 
zależności od liczby wybranych przedmiotów oraz liczby uczniów uczęszczających na 
dane zajęcia. Przykładowy sposób kalkulacji kwoty czesnego zawiera tabela opłat 
stanowiąca załącznik do Regulaminu. 

2. Kandydaci do SLO w  Mikołajkach wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 450 zł  
w terminie do 16 sierpnia 2022, decyduje data wpływu na konto szkoły. Wpłaty 
należy dokonać na rachunek bankowy BNP Paribas 85160014621853974240000001. 

3. Absolwentom SSP w Mikołajkach, którzy zostaną przyjęci do szkoły opłata 
rekrutacyjna zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy miesiąc nauki w 
SLO. 

4. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia kandydata do 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Mikołajkach. 
 

 
VI. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów przyjętych zawierają ze szkołą Umowę 

o świadczenie usług edukacyjnych. Podpisanie umowy następuje w ciągu 
14 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.  

 

VII. Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, 

tel. 87 421 66 74 oraz drogą mailową dyrektor@sto-mikolajki.org.pl i na 
stronie internetowej szkoły www.sto-mikolajki.pl 
 
 
Załączniki: 

1. Profil kandydata SLO w Mikołajkach. 

2. Tabela opłat. 
 

mailto:dyrektor@sto-mikolajki.org.pl
http://www.sto-mikolajki.pl/

