
Załącznik nr 1 

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

 
 

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej  

Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie  

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i jego rodziców: 
 

Dane osobowe kandydata 

PESEL            

W przypadku braku nr PESEL seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Adres zamieszkania 

 

Dane osobowe rodziców 

 matka ojciec 

Imię i nazwisko    

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania  

  

 

 

II. Wybór klasy (można wybrać 2 klasy – wybór nr 2 będzie rezerwowy) 

 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone 
Wybór  

(zaznacz 1-2) 

Biologiczno – chemiczna Biologia, chemia, język obcy  

Ekonomiczna  Matematyka, geografia, język obcy  

Informatyczna Matematyka, informatyka, język obcy  

Humanistyczna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Ogólna  Geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy  

 

 

 



III. Wybór języków obcych: 

 

1. W klasach: biologiczno – chemicznej, ekonomicznej, informatycznej i ogólnej: 
 

Uwaga: Należy wybrać dwa różne języki: jeden na poziomie rozszerzonym i jeden na 

poziomie podstawowym. 

 

Język obcy rozszerzony Wstaw X  Język obcy podstawowy Wstaw X 

angielski   angielski  

niemiecki   niemiecki  

hiszpański (od podstaw)   hiszpański   

 

2. W klasie humanistycznej: 
 

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

poziomie podstawowym. 

 

Język obcy kontynuacyjny Wstaw X  Język obcy podstawowy Wstaw X 

angielski   angielski  

niemiecki   niemiecki  

   hiszpański   
 

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

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

 

Przedmiot Wstaw X  Przedmiot Wstaw X 

Biologia   Informatyka  

Chemia   Język angielski  

Fizyka    Język niemiecki  

Geografia   Wiedza o społeczeństwie  

Historia     

 

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  
 

VI. Oświadczenia 

1. Oświadczamy, że niezwłocznie powiadomimy dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych 

w zgłoszeniu. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych w procesie rekrutacji. 

 
 
..........................................................         ..................................................  

(podpisy rodziców)                       (podpis kandydata) 


