INFORMACJA O UCZNIU
ubiegającym się o przyjęcie do kl. I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
w roku szkolnym 2022/2023
Imię i nazwisko .........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................
PESEL ........................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ucznia .......................................................
......................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania, adres do korespondencji ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
Zawód/miejsce pracy rodziców
matka: …………………………………………………………………………………………
ojciec: ………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu rodziców, adres poczty elektronicznej:
matka: ..........................................................................................................................................
ojciec: ..........................................................................................................................................
A. Uczeń w szkole
Ponadprzeciętne zdolności ucznia (świadectwo z wyróżnieniem, indywidualny tok, program
nauki i inne):
.......................................................................................................................................................
Zainteresowania i pasje:
.......................................................................................................................................................
Osiągnięcia w zakresie zainteresowań i pasji (sukcesy ucznia w konkursach, przykłady wytworów i dokonań, dyplomy)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Uczeń w życiu społecznym klasy i szkoły (przykłady aktywności społecznej ucznia, pełnione
funkcje w szkole, reprezentowanie szkoły na zewnątrz)
....................................................................................................................................................

B. Nauka języków obcych
(języki nauczane w szkole podstawowej i poza szkołą, wymiar godzin w tygodniu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Drugi język obcy (oprócz języka angielskiego), który kandydat wybiera spośród następujących: język niemiecki, język francuski, język hiszpański
.......................................................................................................................................................
(wpisać wybrany drugi język obcy)

D. Profil, czyli przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym od kl. I, który kandydat
wybiera spośród następujących:
1) język polski, historia, j. angielski (profil humanistyczny – przygotowujący do studiów
m. in. na kierunkach prawo, filologia polska, filologia angielska)
2) historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski (profil humanistyczny - przygotowujący
do studiów np. prawniczych)
3) biologia, chemia, j. angielski (profil biologiczno-chemiczny dla kandydatów zainteresowanych studiami na kierunkach medycznych)
4) matematyka, fizyka, j. angielski (profil matematyczno-fizyczny dla kandydatów zainteresowanych studiami politechnicznymi i AGH)
5) matematyka, geografia, j. angielski (profil dla kandydatów zainteresowanych m. in.
studiami ekonomicznymi i politechnicznymi)
(Uwaga! Możliwe są inne rozszerzenia, pod warunkiem, że grupa będzie liczyła co najmniej
2 zainteresowanych uczniów).
………………………………………………………………………………………………
(wpisać wybrany profil i przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym)

Nowy Sącz, dnia .......................................

Podpis rodziców .........................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka przez Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu w celu podejmowania działań edukacyjnych, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez
zamieszczanie informacji na jej stronach internetowych, w gablotach, na tablicach i w materiałach informacyjnych oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.

Nowy Sącz, dnia ...........................................

Podpis rodziców .......................................

