
Zasady rekrutacji do SLO STO na rok 
szkolny  2023/2024  

1. Rekrutację organizuje Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO. 

● Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 6 marca br.; 

● Rejestrację zgłoszeń prowadzi sekretariat ZSS STO w Szczecinku; 

● Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje Dyrektor ZSS STO. 

2. Zasady przyjmowania do Społecznego Liceum STO: 

a) Absolwenci SSP STO oraz rodzeństwo uczniów uczęszczających aktualnie do SLO 

korzystają z pierwszeństwa przy przyjmowaniu do liceum; 

b) Rodzice kandydata składają w terminie od 6 marca do 5 czerwca br. podanie (wraz ze 

zdjęciem ucznia (1 szt.), wypełnionym kwestionariuszem i kartą informacyjną ) o przyjęcie 

dziecka do liceum (złożenie podania jest możliwe w formie elektronicznej); 

c) Kandydaci do liceum zapraszani są na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się 12 

czerwca 2023 od godziny 16.00; 

d) Podstawą przyjęcia są: 

● średnia ocen na koniec klasy siódmej szkoły podstawowej (co najmniej 4,0); 

● średnia ocen na koniec I semestru kl. VIII szkoły podstawowej (co najmniej 3,6); 

● ocena zachowania na koniec klasy siódmej szkoły podstawowej (co najmniej dobra); 

● ocena zachowania na I semestr w klasie ósmej szkoły podstawowej (co najmniej dobra); 

● osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i udział w akcja społecznych; 

● przebieg rozmowy z komisją rekrutacyjną (12 czerwca), na którą zapraszamy kandydatów;  

 

Za wymienione powyżej osiągnięcia kandydat otrzymuje punkty, których suma decyduje o 

wyniku rekrutacji.  

UWAGA! 

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są z pominięciem powyższych kryteriów. 

 

e) Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy Społecznego Liceum STO 

zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń (i na stronie www szkoły)  ZSS STO 14 czerwca 

2023 roku;  

f) Warunkiem przyjęcia kandydata do pierwszej klasy SLO jest ponadto: 

● wpłacenie wpisowego w kwocie 600 zł do 23 czerwca 2023 roku; 

● dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej nie później niż do 30 

czerwca 2023 roku; 

● dostarczenie oryginału zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty do 7 lipca 2023 roku. 

3. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, nr tel. (94) 37 406 60. 

 


