
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 
 

Biuletyn informacyjny dla absolwentów szkoły podstawowej na potrzeby 

rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zostać uczniem II LO?  

– najczęściej zadawane pytania  

(FAQ) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jak odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023? 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie augustowskim odbywa się 

w sposób elektroniczny: https://www.nabor.pcss.pl/augustow 

Po zalogowaniu się, wykorzystując swój numer Pesel, należy wypełnić dwa 

dokumenty: wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i załącznik do 

wniosku – informacje dodatkowe, następnie je wydrukować, podpisać (podpis 

kandydata do szkoły i rodzica/prawnego opiekuna) i złożyć w sekretariacie 

Liceum/wysłać skan pocztą elektroniczną. 

 

 

https://www.nabor.pcss.pl/augustow


W jakiej klasie mogę uczyć się w II LO? 

Absolwentom szkoły podstawowej oferujemy trzy kierunki kształcenia: 

Ia – przyrodniczo - medyczny 

Ib – matematyczno - politechniczny 

Ic – polonistyczno - społeczny 

Id - polonistyczno – medialny 

 

Kiedy składam dokumenty do Liceum? 

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  – złożenie wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00  – uzupełnienie wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz 

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Jakie dokumenty muszę złożyć do Liceum?* 

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  

(do pobrania ze strony internetowej: www.nabor.pcss.pl/augustow lub  

w sekretariacie szkoły/na stronie www szkoły), 

załącznik do wniosku – informacje dodatkowe (do pobrania ze strony 

internetowej: www.nabor.pcss.pl/augustow lub w sekretariacie szkoły/na stronie 

www szkoły),  

deklaracja dotycząca wyboru języków obcych (do pobrania w sekretariacie 

szkoły/na stronie www szkoły), 

zdjęcie legitymacyjne – 2 szt. 

* dokumenty należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru 

 

Jak zostaną przeliczone na punkty moje oceny ze świadectwa? 

6 – 18 pkt 

5 – 17 pkt 

4 – 14 pkt 

3 – 8 pkt 

2 – 2 pkt 

 

Jakie przedmioty są brane pod uwagę do poszczególnych klas? 

Obowiązkowo: język polski i matematyka oraz dwa przedmioty dodatkowe: 

Ia – biologia, chemia 

Ib – geografia, fizyka 

Ic – geografia, wiedza o społeczeństwie 

Id - wiedza o społeczeństwie, język angielski 

 

 

 

 



Za co otrzymam dodatkowe punkty? 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt 

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej – do 18 pkt 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3pkt  

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji? 

21 lipca 2022 r. o godz. 10.00  – podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

Od 21 lipca do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej (tj. do 13 lipca) 

1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

Jakie języki mogę wybrać w Liceum? 

język angielski – jako pierwszy 

język francuski lub niemiecki lub rosyjski – jako drugi   

 

Jakich przedmiotów uczyć się będę w rozszerzeniu w wybranej klasie  

w Liceum? 

Każdy uczeń – absolwent szkoły podstawowej – realizuje w rozszerzeniu 3 

przedmioty: 

Ia – biologia, chemia lub fizyka, język angielski 

Ib – matematyka,  geografia lub fizyka j. angielski 

Ic – j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub historia 

Id - j. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski lub historia 

 

W jakich zajęciach mogę uczestniczyć dodatkowo (w zależności od 

wybranej klasy) w Liceum? 

język angielski w medycynie, algorytmy i programowanie, lektorat języka 

łacińskiego i kultury antycznej, warsztaty dziennikarskie 

 

Jakie pasje mogę realizować w II LO? 

- teatralne; - sportowe (lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, 

tenis stołowy, badminton); - wokalne i instrumentalne; - artystyczne (fotografia, 

witraż, rysunek, szkic, grafika komputerowa, studium artystyczne „Akwarelą  

i ołówkiem”); - wolontariackie; - historyczne (z naciskiem na historię 



regionalną, przy szkole prężnie działa Klub Historyczny im. Armii Krajowej);  

- językowe;  - samorządności młodzieżowej; - badawcze; - szachowe 

 

Ile lat trwa nauka w liceum ogólnokształcącym? 

4 lata 

 

Chcę obejrzeć moją przyszłą szkołę. Kiedy mogę to zrobić? 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30  

 

Co stanie się w sytuacji, kiedy będzie bardzo duże zainteresowanie nauką  

w II LO, a w szkole planuje się utworzenie tylko czterech oddziałów? Czy 

dostanę się? 

Tak. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego liczba oddziałów może ulec 

zmianie w zależności od liczby złożonych przez absolwentów szkoły 

podstawowej oryginałów dokumentów. 

 

Zalety II LO w Augustowie: 

- wysoka jakość nauczania; 

- sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach; 

- kreatywni nauczyciele; 

- zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania; 

- pomoc w trudnościach; 

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; 

- opieka medyczna, pedagoga i psychologa; 

- nauka na jedną zmianę (8.00 - 15.15);  

- bezpieczeństwo, wokół szkoły tereny zielone, posesja szkoły zabezpieczona 

ogrodzeniem. 

Warto uczyć się w II LO, bo każdy uczeń znajdzie w naszej Szkole warunki do 

wszechstronnego rozwoju i aktywności, empatię i troskę ze strony nauczycieli  

i pracowników Szkoły.  

 
 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku   
 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie 

im. Polonii i Polaków na Świecie 

Al. Kard. Wyszyńskiego 1 

16-300 Augustów 

 
tel./fax: (87) 643-22-28;  NIP: 846 10 56 563 

e-mail: 2lo@st.augustow.wrotapodlasia.pl 

www.lo2.augustow.pl 

http://www.lo2.augustow.pl/

