
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
wypełnia przedstawiciel szkoły zgodnie z Regulaminem rekrutacji 

 

OCENA KOMPETENCJI I POTRZEB UCZNIA  

1. Zajęcia wyrównawcze w obszarze (dot. przedmiotów wskazanych przez ucznia na 

1. stronie Deklaracji Uczestnictwa). 
 

Opinia/wskazanie  (nauczyciela przedmiotu lub pedagoga lub dyrektora) w tym – średnia 

ocen z danego przedmiotu (za ostatnie półrocze): 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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

I. Posiadanie orzeczenia PPP                         tak/nie                             5 pkt 

II. Trudna sytuacja finansowa                          tak/nie                             5 pkt 

(stypendium socjalne/dożywianie)             

         -------------------------- 

            podpis Rekomendującego 

 

2. Zajęcia rozwijające (dot. przedmiotów wskazanych przez ucznia na 1. stronie 

Deklaracji Uczestnictwa). 
 

Rekomendacja (nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy lub dyrektora) w tym – średnia 

ocen z danego przedmiotu (za ostatnie półrocze): 
 

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

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

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

I. Średnia semestralna ≥ 5                                     tak/nie                    5 pkt 

II. Laureat/finalista konkursów przedmiotowych,  

olimpiad o randze kuratoryjnej                            tak/nie                    5 pkt 

III. Koła zainteresowań                                             tak/nie                    5 pkt 

             

         ---------------------- 

            podpis Opiniującego 

 

3. Zajęcia specjalistyczne  (dot. zajęć wskazanych przez ucznia na 1. stronie Karty 

Zgłoszenia Uczestnika). 
 

Opinia/wskazanie  (nauczyciela lub pedagoga lub innego specjalisty) – w tym: numer  

właściwej opinii lub orzeczenia (oryginał do wglądu u Dyrektora szkoły) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

         --------------------- 

            podpis Opiniującego 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

4. Treningi (zajęcia w wybrane soboty) dot. przedmiotów wskazanych przez ucznia 
na 1. stronie Deklaracji Uczestnictwa). 

 
Opinia/wskazanie  (nauczyciela przedmiotu lub pedagoga lub dyrektora): 
 

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

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

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

             

         ---------------------- 
            podpis Opiniującego 

 

Wypełnia Komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji 
 
Uczeń (Imię i nazwisko Uczestnika) ………………………………………………………………. 
został/ nie został zakwalifikowany do uczestnictwa  w projekcie „Wzmocnienie kluczowych 
kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w 
dorosłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X. „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w 
szkołach zawodowych w ramach wsparcia: 
 
1. …………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt.  
 
 
2. …………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt. 
 
 
3. …………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt. 
 
 
4. …………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt 
 
 
  
UWAGI 
…………………….………………………………………………………………………………. 

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

        podpis członka Komisji rekrutacyjnej 


