
Rekrutacja do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu 
 

 
  

Deklaracja wyboru języków obcych  
Międzyoddziałowa organizacja nauki języków obcych  

 
imię i nazwisko 
kandydata/ucznia 

 

  
klasa (oddział)  

 
(wpisać oznaczenie oddziału A, B, C, D  
deklarację dostarczyć wraz z oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum i Zaświadczenia OKE o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego) 
 
1. W oddziałach A – D  z wyjątkiem oddziału wstępnego 0 wybieram jako pierwszy język obcy 
(nauczany w rozszerzeniu): 

1) język angielski        
proszę umieścić znak „x” w odpowiedniej kratce 
 

    

2) język niemiecki   

 
2. W przypadku wyboru w punkcie 1. języka angielskiego lub braku możliwości utworzenia grupy 
języka niemieckiego – tym samym pierwszym językiem staje się język angielski - wybieram drugi 
język obcy  
w następującej kolejności:  
 
  A  B  proszę umieścić w kratkach pod literą: 

 A - właściwe cyfry odpowiadające preferencjom wyboru 
drugiego języka obcego: 

1 – w pierwszej kolejności; 
2 – w drugiej kolejności; 
3 – w trzeciej kolejności; 

B – właściwe litery oznaczające:  
K – kontynuację nauki; 
P - naukę od podstaw. 

1) język francuski      
     

2) język niemiecki    

     

3) język rosyjski       

 
 
Organizacja nauki języków obcych w oddziałach klasy pierwszej (potocznie: w klasach pierwszych):  

1) Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego oraz innego języka obcego spośród podanych: język 

francuski, język niemiecki, język rosyjski.  

2) Uczniowie uczą się w grupach międzyoddziałowych tworzonych dla co najmniej dwóch oddziałów (przede 

wszystkim w przypadku drugiego języka).  

3) Pierwszy język obcy (język angielski albo język niemiecki) nauczany jest w rozszerzeniu – jako przedmiot 

rozszerzony.  

4) W przypadku wyboru języka niemieckiego jako języka pierwszego (minimalna liczba 14 uczniów w grupie), 

drugim jest język angielski.  

5) W przypadku wyboru języka angielskiego jako języka pierwszego, drugim jest język niemiecki albo język 

francuski, albo język rosyjski.  

6) Dla dwóch oddziałów tworzy się po dwie grupy języka niemieckiego i po jednej grupie języka francuskiego  

oraz języka rosyjskiego,  

7) Przy przydziale do grupy języka obcego bierze się pod uwagę kolejno:   

a) preferencje kandydatów   

b) w przypadku większej liczby chętnych niż liczba wolnych miejsc - zakwalifikowanie  do grup języka 

obcego na podstawie testu kompetencji z danego języka  

c) wyższa liczba punktów z naboru  

  

  

 
 
       .........................................                                           ...........................

podpis rodzica (opiekuna)                                             podpis ucznia




