DEKLARACJA WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI W III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (cz. A)
1. Nazwisko

2. Pierwsze imię

4. PESEL

3. Drugie imię

5. Miejsce urodzenia

6. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
-

-

ADRES ZAMIESZKANIA
7. Kod pocztowy

8.Miejscowość/Gmina/Powiat

9. Rodzaj miejscowości /podkreśl właściwe/:

10. Ulica, nr

- miasto powyżej 5 tys.mieszkańców,
- miasto do 5 tys. mieszkańców,
-

- wieś,

11.Tel.komórkowy /kandydata/

12. E-mail:

13. Obywatelstwo:

14. Ukończone gimnazjum /nr, miejscowość/:

MATKA/PIERWSZY OPIEKUN PRAWNY
15. Imię i nazwisko:

17. E-mail:

16. Telefon komórkowy

ADRES ZAMIESZKANIA
18. Kod pocztowy

19. Miejscowość:

20. Ulica, nr

-

OJCIEC/DRUGI OPIEKUN PRAWNY
21. Imię i nazwisko:

23. E-mail:

22. Telefon komórkowy

ADRES ZAMIESZKANIA
24. Kod pocztowy

25. Miejscowość:

26. Ulica, nr

Właściwe zakreślić

27. Kandydat ubiega się o miejsce w internacie

TAK

NIE

28. Kandydat ma stwierdzoną formalnie dysleksję rozwojową

TAK

NIE

29. Kandydat ma stwierdzoną niepełnosprawność /posiada orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności/

TAK

NIE

Kandydat zobowiązany jest do założenia konta na stronie rekrutacji elektronicznej, wypełnienia wniosku oraz
dostarczenia go w formie papierowej wraz z deklaracją woli rozpoczęcia nauki w III LO w Gdyni cz. A i B do szkoły
pierwszego wyboru.
Gdynia, dnia ……………………………..

…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..

/czytelny podpis kandydata/

/czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z art.23 ustawy z
dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz.922).

Gdynia, dnia ……………………………..

…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..

/czytelny podpis kandydata/

/czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych/

DEKLARACJA WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI W III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (cz. B)
(podanie należy wypełnić czytelnie)

Wybór

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019. 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.

Rodzaj klasy

Przedmioty obowiązkowe realizowane w
zakresie rozszerzonym

Pod koniec nauki w klasie pierwszej możliwość wyboru
kolejnych przedmiotów realizowanych od klasy drugiej w
zakresie rozszerzonym

matematyka, j. angielski, geografia, systemy
informacji geograficznej-GIS, i/lub historia albo/i
wos
matematyka, geografia, systemy informacji
geograficznej-GIS, i/lub historia albo/i wos
j. polski, j. angielski, historia i/lub geografia i ew.
trzeci j.obcy albo/i wos

geografia, polski, historia, wos, ekonomia w praktyce (prowadzenie
własnej działalności), inne przedmioty
geografia, historia, wos, filozofia, historia sztuki/muzyki,
filmoznawstwo, łacina, greka klasyczna, inne przedmioty

"PRAHUM" ndw (H ndw)

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

geografia, historia, wos, filozofia, historia sztuki/muzyki,
filmoznawstwo, łacina, greka klasyczna, inne przedmioty

"BIOCHEM" dw (C dw)

biologia, chemia, j. angielski

fizyka, matematyka, ekonomia w praktyce, inne przedmioty

"BIOCHEM" ndw (B ndw)

biologia, chemia

fizyka, matematyka, ekonomia w praktyce, inne przedmioty

"MATFIZ" dw (M dw)

matematyka, fizyka, j. angielski

chemia lub informatyka, technologia kosmiczna i satelitarna, robotyka,
ekonomia w praktyce, inne przedmioty

"MATFIZ" ndw (M ndw)

matematyka, fizyka

chemia lub informatyka, technologia kosmiczna i satelitarna, robotyka
lub j. ang., ekonomia w praktyce, inne przedmioty

"MATINFO" dw (P dw)

matematyka oraz informatryka i fizyka, j. angielski

chemia, robotyka, ekonomia w praktyce, inne przedmioty

"MATINFO" ndw (P ndw)

matematyka oraz informatryka i fizyka

chemia, robotyka, ekonomia w praktyce, inne przedmioty

"PRE-IB" dw (Z)

j. polski, matematyka, j. angielski

nie dotyczy

"MYP" dw (Y)

j. polski, matematyka, j. angielski

nie dotyczy

"MATGISE" dw (G dw)
"MATGISE" ndw (G ndw)
"PRAHUM" dw (H dw)

dw - klasa/grupa dwujęzyczna z j.angielskim

geografia, polski, historia, wos, ekonomia w praktyce (prowadzenie
własnej działalności), inne przedmioty

ndw - klasa/grupa niedwujęzyczna

JAKO DRUGI JĘZYK OBCY WYBIERAM /Określ kolejność swojego wyboru wpisując w odpowiednie pola w pierwszej kol. „Wybór”
w przypadku pierwszego wyboru cyfrę 1, drugiego – 2, trzeciego – 3, itd.
Wybór

Język obcy

Czytelnie zaznacz wybór odpowiedniej grupy przy danym języku

FRANCUSKI

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

HISZPAŃSKI

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

NIEMIECKI

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

ROSYJSKI

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

ŁACINA

grupa początkująca / grupa kontynuacyjna

1. DOTYCZY TYLKO KLASY „PRAHUM” (H) - JAKO TRZECI J.OBCY WYBIERAM: ….…………….................../zależy od możliwości finansowych szkoły/
NAUCZANIE WYBRANEGO JĘZ.OBCEGO BĘDZIE MOŻLIWE JEDYNIE W PRZYPADKU ODPOWIEDNIEJ LICZBY ZAINTERESOWANYCH /min.7 osób/

Właściwe zakreślić

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

TAK

NIE

3. Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach (można uczyć się
DWÓCH lub JEDNEGO z tych przedmiotów albo ŻADNEGO z nich):

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK

NIE

RELIGIA
ETYKA

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

Gdynia, dnia ……………………………………

……………………………………………………..
/czytelny podpis kandydata/

.............................................................................................
/czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych/

W oznaczonych terminach należy dostarczyć do sekretariatu III LO niżej wymienione
dokumenty:
od 7.04 do 11.05.2018 do godz. 12.00 - kandydaci przystępujący do sprawdzianów oraz
kandydaci z nich zwolnieni z uwagi na uzyskany tytuł laureata właściwego konkursu
gimnazjalnego lub olimpiady:
1. Deklaracja woli rozpoczęcia nauki w III LO w Gdyni cz. A oraz cz. B
2.
Kopia zaświadczenia /zaświadczeń/ o uzyskaniu tytułu /tytułów/ laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych organizowanych przez MEN
lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty /wym. w pkt. 2.5.1.1., 2.5.2.1., 2.5.3.1. oraz 2.6., 2.6.1. Zarządzenia
Dyrektora ZSO nr 1 w Gdyni dot. rekrutacji do liceum/. Kopia powinna być poświadczona przez dyrektora gimnazjum kandydata.

od 7.04 do 20.06.2018 do godz. 12.00 - kandydaci tylko do oddziałów niedwujęzycznych:
PRAHUM (H ndw) oraz BIOCHEM (B ndw)
1. Deklaracja woli rozpoczęcia nauki w III LO w Gdyni cz. A oraz cz. B
2.
Kopia zaświadczenia /zaświadczeń/ o uzyskaniu tytułu /tytułów/ laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych organizowanych przez MEN
lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty /wym. w pkt. 2.5.1.1., 2.5.2.1., 2.5.3.1. oraz 2.6., 2.6.1. Zarządzenia
Dyrektora ZSO nr 1 w Gdyni dot. rekrutacji do liceum/. Kopia powinna być poświadczona przez dyrektora gimnazjum kandydata.

od 14.05 do 20.06.2018 do godz. 12.00 – wszyscy kandydaci:
3.
Wydruk „Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej” ze strony internetowej „Rekrutacji elektronicznej” /link na:
www.lo3.gdynia.pl/ - tylko w przypadku, gdy III LO w Gdyni jest szkołą pierwszego wyboru.
4.

Podanie o przyjęcie do internatu / tylko zainteresowani / - do pobrania w zakładce Rekrutacja/Internat.

od 22.06 od godz. 12.00 do 26.06.2018 do godz. 15.00 – wszyscy kandydaci:
5.

Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.

6.
Potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7.
Potwierdzone kopie zaświadczeń, dyplomów itp. informujące o osiągnięciach naukowych, sportowych, artystycznych, w pracy na rzecz
innych ludzi.....

od 6.07 od godz. 12.00 do 11.07.2018 do godz. 15.00 – kandydaci przyjęci do III LO
w Gdyni:
8.

Oryginał świadectwa gimnazjalnego.

9.

Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

10. 3 fotografie / podpisane/.
11. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym przez Wydział Ewidencji Ludności numerem PESEL.
12. Karta informacyjna - do pobrania w zakładce Rekrutacja/III LO.

