
Załącznik nr 2 

 

 

............................................................     …………………………………… 
        (Szkoła Podstawowa/Gimnazjum)                  (miejscowość, data) 

 
 

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej  

Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

DANE OSOBOWE: 

NAZWISKO:  IMIĘ (IMIONA):  

DATA URODZENIA:  MIEJSCE URODZENIA:  

NUMER PESEL:            
 

NUMER KONTAKTOWY:  
 

 

INFORMACJE O RODZICACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH): 

MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

NAZWISKO:  NAZWISKO:  

IMIĘ:  IMIĘ:  

TELEFON:  TELEFON:  
 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

ULICA:  NUMER DOMU I MIESZKANIA:   

MIEJSCOWOŚĆ:  KOD POCZTOWY:   -    
POWIAT:  GMINA:  

□ wieś* □ 
miasto do 5 tys.  

mieszkańców* 
□ 

miasto powyżej 5 tys. 

mieszkańców* 
 

*  Zaznacz właściwe 

 

I. Przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 

Wpisać 1, 2 – przy wybranych przez Ciebie przedmiotach (wg skali ważności), wpisać 3 – przy przedmiocie 

rezerwowym 
 

Klasa I a - grupa z rozszerzonym j. polskim 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

możliwe warianty wyboru języków obcych:  

- jeden język kontynuacyjny i jeden podstawowy 

- jeden język rozszerzony i jeden podstawowy 

- dwa języki rozszerzone  

 

 

Przedmioty do wyboru  

Biologia  

Historia  

Wiedza o społeczeństwie  

J. angielski  

J. niemiecki  

Wybieram następujące dwa języki obce: 
 j. angielski – rozszerzony (5 godzin) 
 j. angielski – kontynuacja (3 godziny) 
 j. niemiecki – rozszerzony (5 godzin) 
 j. niemiecki – kontynuacja (3 godziny) 
 j. angielski – podstawowy (2 godziny) 
 j. niemiecki – podstawowy (2 godziny) 
 j. hiszpański – podstawowy (2 godziny) 



Klasa I a - grupa z rozszerzonym  j. angielskim lub j. niemieckim  

 

Przedmioty do wyboru  

Biologia  

Historia  

Wiedza o społeczeństwie  

Geografia  

 

 

możliwy wariant wyboru języków obcych:  

- jeden język rozszerzony i jeden podstawowy 

 

 

 

Klasa I b - grupa z rozszerzoną matematyką 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 możliwe warianty wyboru języków obcych:  

- jeden język kontynuacyjny i jeden podstawowy 

- jeden język rozszerzony i jeden podstawowy 

- dwa języki rozszerzone 

 

 

Klasa I b - grupa z rozszerzonym  j. angielskim lub j. niemieckim  

 

Przedmioty do wyboru  

Biologia  

Chemia  

Fizyka  

Informatyka  

 

 

 

  możliwy wariant wyboru języków obcych:  

- jeden język rozszerzony i jeden podstawowy 
 

                
  

II. Czy jesteś zainteresowany ewentualnym zakwaterowaniem w internacie? (zaznacz X) 
 

  Tak    Nie 

 

 

 

Wybieram następujące dwa języki obce: 

 j. angielski – rozszerzony (5 godzin) 

 j. niemiecki – rozszerzony (5 godzin) 

 j. angielski – podstawowy (2 godziny) 

 j. niemiecki – podstawowy (2godziny) 

 j. hiszpański – podstawowy (2 godziny) 

Przedmioty do wyboru  

Biologia  

Chemia  

Geografia  

Informatyka  

J. angielski  

J. niemiecki   

Fizyka  

Wybieram następujące dwa języki obce: 
 j. angielski – rozszerzony (5 godzin) 
 j. angielski – kontynuacja (3 godziny) 
 j. niemiecki – rozszerzony (5 godzin) 
 j. niemiecki – kontynuacja (3 godziny) 
 j. angielski – podstawowy (2 godziny) 
 j. niemiecki – podstawowy (2 godziny) 
 j. hiszpański – podstawowy (2 godziny) 

Wybieram następujące dwa języki obce: 

 j. angielski – rozszerzony (5 godzin) 

 j. niemiecki – rozszerzony (5 godzin) 

 j. angielski – podstawowy (2 godziny) 

 j. niemiecki – podstawowy (2godziny) 

 j. hiszpański – podstawowy (2 godziny) 



III. Jako przedmiot obowiązkowy do obliczenia punktów rekrutacyjnych, oprócz języka 

polskiego i matematyki, wybieram: (zaznacz poniżej symbolem X tylko dwa przedmioty) 

 

 Biologia 

 Chemia 

 Fizyka  

 Geografia 

 Historia 

 Informatyka 

 Język angielski 

 Język niemiecki 

 Wiedza o społeczeństwie 

 

IV. Wybrane przez kandydata szkoły ponadgimnazjalne 

Kolejność 

preferencji 
Nazwa szkoły 

1  

2  

3  

 
 My niżej podpisani, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka w celu prowadzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania przez Liceum oraz na potrzeby procesu rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego  im. Bogusława X w Białogardzie 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

 

...........................................................      ........................................... 
 (podpis rodziców/opiekunów prawnych)               (podpis kandydata) 


