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        Załącznik nr 4 

 

…………………………. 

 

       Pieczęć szkoły 

Lublin, dnia………………. 

 

 

Opinia wychowawcy klasy 
 

Projekt „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowany przez Gminę Lublin w okresie od 

01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

Projekt nr  RPLU.12.04.00-06-0042/19  

 

 

Imię i  nazwisko ucznia……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….. 

Uczeń szkoły…………………………………………………………………………………. 

w ……………..…………………………................................................……………………. 

    (nazwa zespołu szkół) 

Klasa ……………..    Rok szkolny ………………………………………………………….. 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ TE CZĘŚCI, KTÓRE DOTYCZĄ UCZNIA W ZALEŻNOŚCI  OD 

WYBRANEJ PRZEZ NIEGO FORMY WSPARCIA.  

Część I – dotyczy zajęć specjalistycznych oraz wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodat-

kowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy 

Część II – dotyczy zajęć dydaktyczo - wyrównawczych przyczyniających się do rozwoju kompe-

tencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

Część III – dotyczy zajęć rozwijających przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczo-

wych i umiejętności uniwersalnych 

 

CZĘŚĆ I 

Uczeń/Uczennica posiada/nie posiada* podstawy wiedzy teoretycznej w zawodzie 

………………………………….. pozwalające na udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych  

(nazwa zawodu – wypełnia osoba odp.za rekrutację)  

w zakresie …………………………………….. 

     (zakres – wypełnia osoba odp.za rekrutację)  
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Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego ………………………….  

                               (wpisać ocenę-wypełnia 

wychowawca klasy) 

                                 

W związku z powyższym, stwierdza się, że udział ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych jest: 

 

□ wskazany 

□ niewskazany 

                                                           

CZĘŚĆ II 

Uczeń/Uczennica  

□ kształci się w klasie 2/3* i osiąga niższe wyniki w nauce; 

□ kształci się w klasie 4 i wymaga uzupełnienia braków wiedzy przed egzaminem maturalnym. 

 

Ocena z przedmiotu dotyczącego zajęć z poprzedniego roku szkolnego ……………………………….  
                   (wpisać ocenę- wypełnia wychowawca 

klasy) 

 

W związku z powyższym, stwierdza się, że udział ucznia/uczennicy w dodatkowych zajęciach  

dydaktyczno  - wyrównawczych w zakresie ………………………… jest: 

□ wskazany 

□ niewskazany 

  

CZĘŚĆ III 

Uczeń/Uczennica posiada/nie posiada* uzdolnienia w zakresie …………………….............................. 

        (nazwa przedmiotu – wypełnia osoba odp.za rekrutację) 

pozwalające na udział w dodatkowych zajęciach rozwijających ………………………… . 

             (zakres – wypełnia osoba odp.za rekrutację)   

 

Ocena z przedmiotu dotyczącego zajęć z poprzedniego roku szkolnego ……………………………….. 

                              (wpisać ocenę-wypełnia 

wychowawca klasy) 
 

W związku z powyższym, stwierdza się, że udział ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych jest: 

 

□  wskazany 

□  niewskazany 

    

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

Podpis wychowawcy klasy 

*niepotrzebne skreślić 


