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Załącznik nr d do regulaminu rekrutacji 

 

Ankieta  ZGŁOSZENIOWA 
     DO PROJEKTU RPDS.10.02.01-02-0043/17 

„Szkoły Marzeń” 

Szkoła Podstawowa im. ………….. 
 

CZĘŚĆ A – DANE FORMALNE 

IMIĘ I NAZWISKO Ucznia 

PŁEĆ 

Imię………………………………….. Nazwisko……………………………………………..  

 K / M 

Imię i Nazwisko Rodzica 

podpisującego 

Oświadczenie uczestnictwa 

 
 

Imię…………………………………...Nazwisko…………………………………………….. 

DATA URODZENIA 

Uczestnika 

 
ROK……………..Miesiąc……………Dzień………….. 

CZĘŚĆ B – DANE MERYTORYCZNE 

Uczeń  SP im. B. 

Chrobrego w 

Nowogrodźcu wraz z 

oddz. Gimnazjum 

ZAKRESLIĆ PRAWIDŁOWE(wypełnia wychowawca lub pedagog) 

 

DATA  KWALIFIKACJI:  …………... 

Uczeń SP w ……..             TAK / NIE   

KLASA  w roku szk. 2017/18  …………………… 

KLASA  w roku szk. 2018/19  …………………… (wypełniamy w sierpniu 2018r) 

 

 

Zakwalifikowano do 

Zadanie 2 

„Warsztaty kreatywności” 

ZAKRESLIĆ PRAWIDŁOWE(wypełnia wychowawca lub pedagog) 

Maksymalna ilość w grupie : 25 osób. Grupy semestralne. 

Rok szk. 2017/18 (23 grup  x 12h dydakt.)      TAK  /  NIE ( data kwalifikacji …………...) 

Rok szk. 2018/19 (22 grup  x 12h dydakt.)      TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne: 

1) Sytuacja indywidualna ucznia tj.: problemy w komunikacji, nauce, pracy w grupie, 

rodzinne, z zachowaniem, inne specyficzne problemy, w zależności od grupy – (5 p 

– bardzo duże problemy; 0 p – brak problemów) ............................... 0    1    2    3    4    5 

 

Przyznano punktów: ......................... 



 

 2 

 

Zakwalifikowano do 

zadanie 3 

„Warsztaty rozwijające 

kompetencje kluczowe” 

ZAKRESLIĆ PRAWIDŁOWE(wypełnia wychowawca lub pedagog) 

Grupy z podziałem na zaawansowanie zgodnie z indywidualną diagnozą. 

 

a) Warsztaty „Cyfrowy Świat” (2 grupy roczne po max: 10 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (2 grupy x 24h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……………..) 

Rok szk. 2018/19 (2 grupy x 24h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Matematyka : ………………………. 

2) Przyroda:…………………………….. 

3) Jęz. Obcy:…………………………….. 
(jeśli dotyczy, wpisać jaki, np. angielski: ocena) 

 

 

b) Warsztaty przygotowujące do egzaminów (chemia, fizyka, matematyka) (3 grupy 

tylko w roku 2018/2019 po max: 10 uczniów) 

Uczeń ostatniej lub przedostatniej klasy SP:  

Rok szk. 2018/19 (3 grupy x 24h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

 

Zakwalifikowano do 

zadania 4 

"Młody naukowiec" 

 

ZAKRESLIĆ  PRAWIDŁOWE (wypełnia wychowawca lub pedagog) 

Grupy z podziałem na zaawansowanie zgodnie z indywidualną diagnozą. 

 

a) Warsztaty przyrodnicze (2 grupy semestralne po max: 15 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (4 grupy x 12h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……………………..) 

Rok szk. 2018/19 (4 grupy x 12h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Przyroda:…………………………….. 

 

b) Warsztaty matematyczne (15 grup semestralnych po max: 15 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (30 grup x 12h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……………..) 

Rok szk. 2018/19 (30 grup x 12h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 
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rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Matematyka:…………………………….. 

 

c) Warsztaty matematyczno – przyrodnicze (8 grup semestralnych po max: 15 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (16 grup x 12h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……………..) 

Rok szk. 2018/19 (16 grup x 12h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Matematyka:…………………………….. 

2) Przyroda:…………………………………. 
 

 

d) Warsztaty biologiczne (4 grup semestralnych po max: 15 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (8 grup x 12h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……………………) 

Rok szk. 2018/19 (8 grup x 12h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Biologia:……………………..…………….. 

 

e) Warsztaty fizyczne (1 grupa semestralna po max: 8 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (2 grupy x 12h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……….) 

Rok szk. 2018/19 (2 grupy x 12h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Fizyka:……………………..…………….. 

 

f) Warsztaty chemiczne (1 grupa semestralna po max: 8 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (2 grupy x 12h dydak.)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ………...) 

Rok szk. 2018/19 (2 grupy x 12h dydak.)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne – ranking ocen z danego przedmiotu z ostatniego semestru (najlepsi 

uczniowie mają pierwszeństwo): 

1) Chemia:……………………..…………….. 
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Zakwalifikowano do 

zadania 5 

"Zajęcia uzupełniające" 

 

ZAKRESLIĆ  PRAWIDŁOWE (wypełnia wychowawca lub pedagog) 

 

Liczebność w grupie zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Rekrutacja uczniów do zajęć odbywa się obowiązkowo na podstawie indywidualnej 

oceny sytuacji ucznia, opinii wychowawcy/ pedagoga – przyznawana waga punktowa 

od 1 do 5 pkt. (5 p – bardzo duże problemy; 0 p – brak problemów) 

............................................................. 0    1    2    3    4    5 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (dawniej 

socjoterapeutyczne) (3 grupy semestralne po max: 10 uczniów): 

Rok szk. 2017/18  (6 grup x 12h)   TAK  /  NIE ( data kwalifikacji ……….. 

Rok szk. 2018/19 (6 grup x 12h)    TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

Przyznano punktów: ......................... 
 

Zakwalifikowano do 

zadania 6 

"Warsztaty 

przedsiębiorczości" 

ZAKRESLIĆ  PRAWIDŁOWE (wypełnia wychowawca lub pedagog) 

Maksymalna ilość w grupie : 25 osób. 

6 klas x 12h dydakt. przez cały okres trwania projektu  

Rok szk. 2017/18  TAK  /  NIE (data kwalifikacji …………….) 

Rok szk. 2018/19  TAK  /  NIE (data kwalifikacji………………………2018r.) 

 

W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zastosować dodatkowe kryterium 

rekrutacyjne: 

1) Sytuacja indywidualna ucznia tj.: problemy w komunikacji, nauce, pracy w grupie, 

rodzinne, z zachowaniem, inne specyficzne problemy, w zależności od grupy – (5 p 

– bardzo duże problemy; 0 p – brak problemów) ..................................................................... 

0    1    2    3    4    5 

 

Przyznano punktów: ......................... 
 

 
 
 
 

Data: ………………                          Podpis  Wychowawcy/Pedagoga …………….…………… 


	Ankieta  ZGŁOSZENIOWA      DO PROJEKTU RPDS.10.02.01-02-0043/17
	„Szkoły Marzeń”

