Formularz wyboru drugiego języka nowożytnego dla kandydatów do VIII LO
Nazwisko i imię

PESEL

Tel. Kontaktowy

Język angielski - obowiązkowy, nauczany w wymiarze 3h/tyg.
(Dodatkowo jedna grupa z klasy EKA uczy się j. angielskiego w wymiarze rozszerzonym 4-5 h/tyg.)
Przydział do grup zaawansowania nastąpi po analizie wyników:
1) preferencji i wyboru klasy przez ucznia,
2) testu z języka obcego przeprowadzonego 1 września 2020 r. w VIII LO,
3) oceny z języka obcego na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
4) warunków organizacyjnych szkoły,
5) testu z języka po szkole podstawowej (opcjonalnie).
Drugi język obcy nowożytny – obowiązkowy, nauczany w wymiarze 2h/tyg.
W szkole nauczane są: j. niemiecki (od podstaw i kontynuacja), j. francuski (od podstaw lub kontynuacja-przypadku
możliwości utworzenia grupy 15 os. w danej klasie), j. rosyjski (od podstaw).
Decyzję o przydziale do grupy językowej podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Jeśli w całej klasie nauczany
będzie ten sam drugi język obcy, przydziały do grup zostaną dokonane również na podstawie dodatkowego testu
przeprowadzonego 1 września 2020 r. w VIII LO. W przypadku braku możliwości utworzenia danej grupy językowej
szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez kandydata II języka obcego nowożytnego na inny język
obcy nowożytny nauczany od podstaw.
Przydziały uczniów do grup językowych drugiego języka nowożytnego ogłoszone są razem z przydziałem do klas.
Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w przydzielonej grupie językowej

Oświadczam, że ubiegam się o przyjęcie do I klasy w VIII LO Poznaniu i zapoznałam/łem się z zasadami przydziału do
grup językowych drugiego języka nowożytnego. Jestem świadoma/świadomy, że poniższy wybór nie jest
jednoznaczny z przydziałem, którego ostatecznie dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
Dokonaj wyboru przez wpisanie w tabelkę odpowiednich cyfr (wypełniasz dla wszystkich wskazanych w podaniu klas)

1 – mój pierwszy wybór

2 – mój drugi wybór

3 – mój trzeci wybór

tego języka najchętniej
bym się uczył/a

jeśli nie mogę uczyć się języka
z 1 wyboru to wybieram ten

ten język też opcjonalnie
wybieram

Jeśli wskazałaś/eś
w podaniu klasy
IKA, MKA, FKA
z poszerzoną nauką
mat., inf. i fizyki

Jeśli wskazałaś/eś
w podaniu klasy PKM
z poszerzoną nauką
biologii i chemii
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

………………………………….……………………………………

………………………………………………….………

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

(data i podpis kandydata)

