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Imię i nazwisko ucznia

KWESTIONARIUSZ ORGANIZACYJNY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
KLASA 1D LICEUM (BIOLOGICZNA)
Deklaracja przedmiotów rozszerzonych
Warunkiem utworzenia międzyoddziałowej grupy z rozszerzonym przedmiotem (do wyboru) jest zebranie odpowiedniej
liczby osób chętnych (minimum 20) do uczestniczenia w takich zajęciach. W przeciwnym razie grupa nie zostanie
utworzona, a uczeń będzie musiał wybrać inny, proponowany w danej klasie do wyboru przedmiot rozszerzony.
1. I rozszerzenie (obowiązkowe): biologia
2. II rozszerzenie (do wyboru):

chemia

˅

fizyka

3. III rozszerzenie (obowiązkowe): matematyka
Deklaracja wyboru drugiego języka (j.niemieckiego, j.francuskiego lub j.hiszpańskiego)
W razie większej ilości chętnych niż miejsc w danej grupie językowej o przyjęciu do grupy językowej decyduje większa
liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów. Warunkiem utworzenia określonej grupy językowej jest zebranie
odpowiedniej liczby osób chętnych (minimum 12). Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy
językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
Uczniowie wybierający język, którego uczyli się w gimnazjum przydzielani są do grup kontynuacyjnych.
Język I preferencji
Język II preferencji
Języki nauczane w gimnazjum: j.angielski oraz …………………………………..……….
Oświadczenie dotyczące organizacji lekcji religii / etyki
1.

Uczeń będzie uczęszczał na lekcje religii

2.

Uczeń będzie uczęszczał na lekcje etyki

3.

Uczeń będzie uczęszczał na religię oraz na etykę

4.

Uczeń nie będzie uczęszczał ani na religię, ani na etykę

Oświadczenie dotyczące udziału ucznia w lekcjach wychowania do życia w rodzinie
1.

Będzie uczęszczał

2.

Nie będzie uczęszczał

Oświadczamy, że wybór szkoły został przez syna/córkę dokonany za naszą wiedzą i aprobatą.
W przypadku przyjęcia naszego dziecka będziemy współpracowali ze szkołą w procesie wychowawczym, zaopatrywali
dziecko w podręczniki i przybory szkolne, współpracowali z wychowawcą klasy, interesowali się wynikami w nauce
oraz przestrzegali ścisłego stosowania się przez nasze dziecko do regulaminu szkoły i obowiązujących przepisów.

…………………………………………………..………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów
Informacje zawarte w ankiecie wykorzystane będą tylko dla potrzeb szkoły i procesu rekrutacyjnego.

