
Załącznik nr 1 

 

 

     …………………………………… 
                            (miejscowość, data) 

 
 

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie w roku szkolnym 2020/2021 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

 

NAZWISKO  IMIĘ (IMIONA)  

DATA URODZENIA  NUMER PESEL            
 

 

Informacje o rodzicach: 

 

MATKA OJCIEC 

NAZWISKO  NAZWISKO  

IMIĘ  IMIĘ  

TELEFON  TELEFON  

E-MAIL  E-MAIL  

ULICA  NUMER DOMU I MIESZKANIA   

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY   -    
POWIAT  GMINA  
 

 

II. Wybór klasy: 

Uwaga: Można wybrać 2 klasy (klasa nr 2 będzie rezerwowa). 

 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone 
Wybór  

(zaznacz 1-2) 

Biologiczno – chemiczna 

Biologia, chemia, język angielski 
 

Biologia, chemia, język niemiecki 
 

Ekonomiczno – 

informatyczna  

I grupa 

Geografia, matematyka, język angielski 
 

Geografia, matematyka, język niemiecki 
 

II grupa 

Geografia, informatyka, język angielski 
 

Geografia, informatyka, język niemiecki 
 

Humanistyczna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
 

Ogólna 

I grupa Wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia 
 

II grupa 

Wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 
 

Wiedza o społeczeństwie, geografia, język niemiecki 
 

 

 



III. Wybór języków obcych: 

 

1. Wybór języka obcego na poziomie podstawowym w klasach biologiczno – chemicznej, 

ekonomiczno – informatycznej i ogólnej – grupa II: 

 

Uwaga: 

Wybrany język na poziomie podstawowym musi być inny niż wybrany język na poziomie rozszerzonym. 

 

Język Wstaw X 

Angielski  

Hiszpański  

Niemiecki  

 

2. Wybór języków obcych w klasach humanistycznej i ogólnej – grupa I: 

 

Uwaga: 

Należy wybrać dwa różne języki: jeden na poziomie kontynuacyjnym i jeden na poziomie 

podstawowym. 

 

Język Wstaw X 

Angielski – poziom kontynuacyjny  

Niemiecki – poziom kontynuacyjny  

Angielski – poziom podstawowy  

Hiszpański – poziom podstawowy  

Niemiecki – poziom podstawowy  

 
              

IV. 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  

 

V. Wybrane przez kandydata szkoły publiczne od najbardziej do najmniej preferowanych: 

(Wymagane Ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996), art. 150 ust.1). 

 

Kolejność 

preferencji 
Nazwa szkoły 

1  

2  

3  

 
 

 

 

 

...........................................................      .................................................. 
(podpis rodziców)                  (podpis kandydata) 


