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Rodzaj klasy

"MATGEO" dw* (E dw)

"MATGEO" ndw (E ndw)

"HUM" dw (H dw)

"HUM" ndw (H ndw)

"BIOCHEM" dw* (B dw)

"BIOCHEM" ndw (B ndw)

"MATFIZ" ndw (M ndw)

"MATINFO" ndw (P ndw)

"MATPOL" (Z) dw

                                                                                                                                                                                                                                           dw - klasa/grupa dwujęzyczna z j.angielskim

Wybór Język obcy

FRANCUSKI

HISZPAŃSKI

NIEMIECKI

ROSYJSKI

TAK NIE

RELIGIA TAK NIE

ETYKA TAK NIE

TAK NIE

                                                                                                          /czytelny podpis kandydata/                                     /czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych/

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach (można uczyć się DWÓCH lub JEDNEGO z tych 

przedmiotów albo ŻADNEGO z nich):

DEKLARACJA WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI 

(podanie należy wypełnić czytelnie)
Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023. Wybieram naukę w klasie (należy określić 

kolejność swojego  wyboru wpisując w odpowiednie pola w pierwszej kolumnie /„Wybór” / w przypadku 

pierwszego wyboru cyfrę 1, drugiego - 2, trzeciego - 3, itd.

* ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie analizy wyników sprawdzianu kompetencji językowych z j. angielskiego

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 

część B

ndw - klasa/grupa niedwujęzyczna

JAKO DRUGI JĘZYK OBCY WYBIERAM /Określ kolejność  swojego wyboru wpisując w odpowiednie pola w pierwszej kolumnie „Wybór” w 

przypadku pierwszego wyboru cyfrę 1, drugiego - 2, trzeciego - 3, itd./ Osoby, które miały język obcy w szkole podstawowej i język ten jest 

oferowany przez III LO - wybierają drugi język obcy na poziomie "grupa kontynuacyjna". Kwalifikacja do grupy o danym poziomie nauczania 

drugiego języka nastapi na podstawie zapisanej oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. ZWOLNIENIE (tylko na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego) z lekcji WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

matematyka, informatryka

j. polski, matematyka, j. angielski 

Czytelnie zaznacz wybór odpowiedniej grupy przy danym języku

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

biologia, chemia

biologia, chemia

matematyka, fizyka lub chemia

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się ze statutem szkoły i zobowiązuję się jaki uczeń III LO do jego 

przestrzegania (statut szkoły znajduje się na stronie III LO (gdynia.pl/bip/3lo)

Gdynia, dnia  ……………………………………        ……………………………………………………..                  .............................................................................................

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach "PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE" 

Pola wyboru zaznacz 

znakiem X

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

NAUCZANIE WYBRANEGO JĘZ.OBCEGO BĘDZIE MOŻLIWE JEDYNIE W PRZYPADKU ODPOWIEDNIEJ LICZBY ZAINTERESOWANYCH /min.7 osób/

Przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym

matematyka, j. angielski,  geografia  i/lub historia albo/i wos

matematyka,  geografia  i/lub historia albo/i wos

j. polski, j. angielski, historia i/lub geografia i ew. trzeci j.obcy albo/i wos

j. polski, historia i/lub geografia i ew. trzeci j.obcy albo/i wos


