KWESTIONARIUSZ
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej
w roku szkolnym 2018/2019
Nazwisko ucznia............................................................................................................................. ......................................................................
Imiona ucznia……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ucznia .........................................................................................
PESEL:

………………………………………………...

Adres zameldowania (z kodem pocztowym)…………………………… .............................................………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………..kod………………………………

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres zameldowania) ………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................ ....................................kod................................................

Dane o rodzicach uczennicy/ucznia:
Matka:

………………………………………………………………………………………….
/ imię i nazwisko /

………………….………………………………….
/ miejsce pracy /

/ zawód /

…………….………………
/ nr tel. komórkowego /

Ojciec: …………………………….…………………………………………………….
/ imię i nazwisko /

………………………………………………………
/ miejsce pracy /

.…………………………………………..

……………………………………………
/ adres e-mail /

………………………………………..
/ zawód /

…………………………….
/ nr tel. komórkowego /

…………………………………………...
/ adres e-mail /

Rodzeństwo (imiona, wiek):
............................................................................................................................. ...........................................................................................................

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

Krótka motywacja wyboru szkoły (wypełnia kandydat):
............................................................................................................................. ...........................................................................................................

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu nab oru zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

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

…………………………………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów)

Klasa „A”
Wybór języka obcego
Język obcy
Pierwszy j. obcy obowiązkowy
(w podziale na grupy
zaawansowania)

Język angielski

X

Język francuski

Drugi j. obcy obowiązkowy
do wyboru (w podziale na grupy
zaawansowania)

Język niemiecki

Język włoski
Trzeci j. obcy obowiązkowy
do wyboru (w podziale na grupy
Język łaciński z terminologią
zaawansowania)
prawniczą
proszę zaznaczyć wybór znakiem X
Proponowane możliwości rozszerzeń:
Uczeń dokonuje wyboru jednego przedmiotu w każdym rozszerzeniu, przedmiotu uzupełniającego w odniesieniu do II rozszerzenia i jednego lub więcej przedmiotów
dodatkowych. Suma wszystkich godzin musi wynosić 870.

I rozszerzenie
j. polski (240)

II rozszerzenie

III rozszerzenie

Historia (240)

Biologia (210)

Geografia (240)

j. angielski (210)

Przedmiot uzupełniający
Przyroda (120)

Fizyka (240)

WOS (210)

Filozofia społeczna z retoryka
(60)
Wiedza o sztuce z estetyką (60)

Historia i społeczeństwo (12)

Matematyka (240)

Przedmiot dodatkowy

-Filozofia nauki z etyką biznesu
(30)
-Ekonomia w praktyce (30)

proszę zaznaczyć wybór znakiem X
Szkoła zastrzega sobie prawo zrezygnowania z proponowanego przedmiotu, jeśli liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż 5.
Ostateczne ustalenie przedmiotów w rozszerzeniu dokona się w klasie I.

Klasa „B”
Wybór języka obcego:
Język obcy
Pierwszy j. obcy obowiązkowy
(w podziale na grupy
zaawansowania)
Drugi j. obcy obowiązkowy
do wyboru (w podziale na grupy
zaawansowania)

Język angielski

X

Język francuski
Język niemiecki

Język włoski
Trzeci j. obcy obowiązkowy
do wyboru (w podziale na grupy
Język łaciński z terminologią
zaawansowania)
prawniczą
proszę zaznaczyć wybór znakiem X
Rozszerzenia:
I rozszerzenie

II rozszerzenie

III rozszerzenie

Przedmiot uzupełniający

Przedmiot dodatkowy

Biologia (330)

Chemia (300)

Historia i społeczeństwo (120)

Analiza matematyczna (90)

Filozofia przyrody z bioetyką
(30)

proszę zaznaczyć wybór znakiem X

