
DEKLARACJA WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI 

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

część B
(podanie należy wypełnić czytelnie)

W
yb

ó
r

Przedmioty obowiązkowe realizowne w zakresie rozszerzonym

(w każdym oddziale co najmniej dwa przedmioty są realizowane w zakresie rozszerzonym)

(* - należy podkreślić przedmikot w przypadku decyzji o jego wyborze)

język polski oraz historia i jeden przedmiot spośród: filozofia*, wiedza o społeczeństwie*

                   

Wybór Język obcy

FRANCUSKI

HISZPAŃSKI

NIEMIECKI

Gdynia, dn. ……………………………………        ……………………………………………………..                  .............................................................................................

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

Proszę o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 (można wybrać-wskazać więcej niż jeden 
oddział, w tym wszystkie).                                                                                                                                                             
Wybieram naukę w oddziale (należy określić kolejność swojego  wyboru wpisując w odpowiednie pola w pierwszej 
kolumnie „Wybór” w przypadku pierwszego wyboru cyfrę 1, drugiego - 2, trzeciego - 3, itd.):

Rodzaj oddziału 
(oznaczenie literowe)

"MATGEO" dw (E) matematyka, geografia oraz ewentualnie biznes i zarządzanie*

"HUM" dw (H)
(* - należy podkreślić jeden wybrany przedmiot)

"BIOCHEM" ndw (B)
biologia, chemia oraz ewentualnie jeden przedmiot z grupy: matematyka*, fizyka*

(* - należy podkreślić jeden przedmiot w przypadku decyzji o jego wyborze)

"MATFIZ" ndw (M)
matematyka, fizyka i ewentualnie jeden przedmiot z grupy: chemia*, informatyka praktyczna*

(* - należy podkreślić jeden przedmiot w przypadku decyzji o jego wyborze)

"MATINFO" ndw (P)
matematyka, informatyka oraz ewentualnie jeden z przedmiotów z grupy: fizyka*, chemia*

(* - należy podkreślić jeden pzedmiot w przypadku decyzji o jego wyborze)

"MYP" dw (Z) matematyka, język angielski ; wybrane przedmioty nauczane są zgodnie z wymaganiami Middle Years 
Programme-MYP

dw - oddział dwujęzyczny z językiem angielskim ndw - oddział niedwujęzyczny

Nauka języka obcego innego niż język angielski (tzw. "drugi" język obcy) prowadzona jest w grupach międzyoddziałowych. Planowane jest 

utworzenie w odniesieniu do każdego oferowanego "drugiego" języka obcego co najmniej dwóch grup. Kwalifikacja do danej grupy nauczania 

uwzględnia właściwe zapisy Zarządzenia Dyrektora III LO w Gdyni z 28.02.2023 roku (dot. zasad rekrutacji do III LO). Ostateczna decyzja w sprawie 

utworzenia danej grupy nauczania "drugiego" języka obcego i zakwalifikowania do niej należy  do Dyrektora III LO w Gdyni . Minimalna liczba osób 

w grupie to 12.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                      JAKO "DRUGI" JĘZYK OBCY WYBIERAM /należy wpisać w odpowiednie pole w pierwszej 

kolumnie „Wybór” w przypadku pierwszego wyboru cyfrę 1, drugiego - 2, trzeciego - 3 ; osoba, która miała dany język obcy w szkole podstawowej i 

język ten jest oferowany w III LO oznacza ten język obcy cyfrą 1/:

Każda osoba przyjęta do któregokolwiek oddziału klasy pierwszej III LO w Gdyni (rok szkolny 2023/24), która nie zamierza uczęszczać 

na zajęcia z przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" najpóźniej do 28 lipca 2023 roku zobowiązana jest złożyć w sekretariacie III 

LO w Gdyni pisemną rezygnację z uczęszczania na te zajęcia. Brak pisemnej rezygnacji oznacza, że przyjęta do III LO w Gdyni osoba 

będzie zobowiązana do uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu w roku szkolnym 2023/24.                                                                             

                                                                                                                                                                                                 Każda osoba przyjęta do 

któregokolwiek oddziału klasy pierwszej III LO w Gdyni (rok szkolny 2023/24), która zamierza uczęszczać na zajęcia z przedmiotu 

"religia" albo "etyka" najpóźniej do 28 lipca 2023 roku zobowiązana jest złożyć   w sekretariacie III LO w Gdyni pisemną deklarację woli 

uczęszczania na jedno z ww. zajęć. Brak takiej deklaracji oznacza, że przyjęta do III LO w Gdyni osoba nie będzie uczęszczać na zajęcia z 

któregokolwiek z ww. przedmiotów w roku szkolnym 2023/24.  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się ze Statutem III LO w Gdyni i zobowiązuję się jako 
uczennica/uczeń III LO w Gdyni do jego przestrzegania.
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