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                                                                                                 Załącznik  Nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

 

Projekt pn. „ Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych 

gminy Kartuzy”. 
Priorytet IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie  9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

Numer umowy :  UDA-PKOL.09.01.02-22-140/13-00   

 

 

DECYZJA   KOMISJI    REKRUTACYJNEJ 
( należy  wypełnić  wyłącznie  kolorem  niebieskim ) 

 
I.  Zajęcia rozwijające     

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

 

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

 

Klasa ……….  Nazwa szkoły ………………………………………………………………….. 

 

Średnia ocen z przedmiotów (kl. IV-VI)      punkty  ……….……… 

 

Wybitne zdolności językowe, matematyczne i ruchowe                   punkty  ……….……… 

Bardzo dobre  zdolności  językowe, matematyczne i ruchowe         punkty  ……….……… 

Dobre predyspozycje  językowe, matematyczne i ruchowe           punkty  ….…………… 

Sytuacja ekonomiczna rodziny i ewentualnie występujące dysfunkcje w rodzinie 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………… punkty ……………….. 
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II.  Zajęcia  kompensacyjne   

  

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

 

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

 

Klasa ……….  Nazwa szkoły ………………………………………………………………….. 

 

Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej       punkty  ….…………… 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego    punkty  ….…………… 

Diagnoza nauczyciela/rodzica               punkty  ….…………… 

 

 

III. Zajęcia zwiększające efektywność nauki 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy  

 

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

 

Klasa ……….  Nazwa szkoły ………………………………………………………………….. 

 

Test    kwalifikacyjny                                                                  punkty ………………… 

 

 

 

IV. Uczeń zamieszkały na terenie wsi                                      punkty ………………….. 

 

V.  Płeć                                                                                        punkty  …………………. 

  

VI. Komisja  rekrutacyjna  postanowiła : 

 

1.   zakwalifikować ucznia/uczennicę do udziału w projekcie na zajęcia rozwijające z:  

      

j. angielskiego                                             w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów 

 

j. niemieckiego                                            w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów  

                           

matematyki                                                  w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów        

         

sportu                                                       w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów     
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2.  zakwalifikować ucznia/uczennicę do udziału w projekcie na zajęcia  kompensacyjne z :   

 

logopedia                                                     w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów                      

   

gimnastyka korekcyjna                               w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów 

                             

doradztwo zawodowe                                w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów 

                      
 

 

3.   zakwalifikować ucznia/uczennicę do udziału w projekcie na zajęcia zwiększające 

efektywność nauki: 

  

 

w związku z uzyskaniem   …….………   punktów 
 
 

4. wpisać ucznia/uczennicę na listę rezerwową do udziału w projekcie na zajęcia rozwijające  z:  

      

punktów        

 

j. angielskiego                                            w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów 

 

j. niemieckiego                                          w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów  

                           

matematyki                                                w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów        

         

sportu                                                     w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów     

              

 

 

 

6. wpisać   ucznia/uczennicę   na   listę   rezerwową   do   udziału   w    projekcie   na    zajęcia   

     kompensacyjne z :   

logopedia                                                    w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów                      

   

gimnastyka korekcyjna                               w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów 

                             

doradztwo                                                  w związku z uzyskaniem   ………….…    punktów 

                      
 

7. wpisać   ucznia/uczennicę   na   listę    rezerwową   do   udziału   w   projekcie   na    zajęcia   

    zwiększające efektywność nauki: 

 

              

w związku z uzyskaniem   …….………   punktów 
 

 

8. nie zakwalifikować ucznia/uczennicy do udziału w projekcie  
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Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

Przewodniczący  ………………………………………..…  -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko – funkcja ) 

 

 

Członek               …………………………………………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko– funkcja  ) 

 

 

Członek               ………………………….………………  -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko – funkcja ) 

 

 

Członek               ………………………………….………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko– funkcja  ) 

 

 

Członek               ………………………………….………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko– funkcja  ) 

 

Członek               ………………………………….………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko– funkcja  ) 

 

 

Członek               ………………………………….………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko – funkcja ) 

 

Członek               ………………………………….………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko – funkcja) 

 

Członek               ………………………………….………   -   podpis ……………………….. 
                                                            ( Imię i nazwisko– funkcja ) 

 

 

 

 

                                    
 


