
KARTA INFORMACYJNA 

DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I W I LO- ROK SZKOLNY 2013-14 

 

Jesteś na liście uczniów przyjętych do I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze. 

Gratuluję! Mam nadzieję, że nauka w naszym Liceum pozwoli Ci zrealizować marzenia               

o przyszłości i osiągnąć zamierzone cele. 

Rodziców zapraszam na spotkanie w czwartek 4 lipca 2013r. o godz. 17.00. 

Bardzo proszę o dokładne przeczytanie i wypełnienie karty informacyjnej. 

Dyrektor szkoły Ewa Habich 

 

Nazwisko i imię………………………………………………………….. klasa……………… 

 

1.WYBÓR JĘZYKA OBCEGO. Nauka w zespołach lektoratowych (międzyklasowych) 

według stopnia zaawansowania. Pierwszy język - kontynuacja z gimnazjum  

lub udokumentowana znajomość. Wpisz nazwy wybranych języków (do wyboru: 

angielski, francuski, niemiecki) : 

 

I język……………………………………II język…………………………………………. 

Deklaruję naukę II języka od poziomu zerowego: (podkreśl właściwą odpowiedź) 

TAK    NIE 

Test, którego wynik zadecyduje o  przydziale do grup lektoratowych  odbędzie się: 

 

4 lipca (czwartek) godz. 13. 00.                          

Uwaga: osoby, które z ważnych powodów nie mogą pisać testu w wyznaczonym czasie 

ustalają dodatkowy termin w sekretariacie szkoły. 

2. WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  ZAMIESZCZONY  JEST  NA  STRONIE  SZKOŁY  

www.jedynka.zgora.pl 

 

3.WYJAZD NA OBÓZ INTEGRACYJNY  DO ŁUKĘCINA nad morzem.  

Dla naszych nowych Uczniów organizujemy obóz integracyjny:  

od 3 września  do 6 września  dla klas I a,b,c,d, dla klas I e, f, g od 9 do 12 września.  

Koszt pobytu w ośrodku z pełnym wyżywieniem i  przejazdem   w obie strony wynosi 320 zł.  

Program obozu obejmie zajęcia z psychologiem, pedagogiem, wychowawcami                           

i spotkania z dyrekcją szkoły. Ponadto zaplanowano zajęcia rekreacyjno-sportowe               

oraz zajęcia pod ogólnym hasłem : „Jak się uczyć?”. Z pewnością pobyt na obozie pomoże Ci 

rozpocząć efektywną naukę w I LO. 

Deklaruję wyjazd ucznia na obóz integracyjny do Łukęcina  (proszę podkreślić właściwą 

odpowiedź): 

TAK    NIE       

Podpis Rodzica: ………………….………………… 

 

Wpłaty (z dopiskiem „OBÓZ INTEGRACYJNY”) należy dokonać do 9 sierpnia 2013 r. na 

widoczne niżej konto Rady Rodziców przy I LO podając: imię i nazwisko ucznia  

oraz klasę. 

PKO II Oddział Zielona Góra 88 10205402 0000050201525690 

 

Życzymy udanych wakacji!!! 

http://www.jedynka.zgora.pl/

