
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie pt. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” 

na rok szkolny 2022/2023 
 

OŚWIADCZENIA/OPINIE DYREKTORA SZKOŁY/WYCHOWAWCY  
dot. projektu pt. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” 

nr RPMP.10.01.03-12-0304/19 
  

1. Oświadczenie o statusie ucznia 
 
Oświadczam, że 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

/imię i nazwisko Kandydata do projektu/  
na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych jest uczniem/uczennicą Szkoły Podstawowej 
nr ………. w Grybowie. 

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

data i podpis dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy 

2. Ocena uzyskana na świadectwie w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację 
z przedmiotów wskazanych przez ucznia w formularzu zgłoszeniowym /wypełnia 
wychowawca/*:  

PRZEDMIOT OCENA 

matematyka  

język polski  

język obcy  ……………………………………………….  

biologia   

chemia  

fizyka  

geografia  

informatyka  

*Jeżeli kandydat nie był uczniem/uczennicą danej szkoły w roku ubiegłym dołącza do 
Formularza zgłoszeniowego kopię świadectwa za ubiegły rok szkolny. Jeśli zgłoszenie dotyczy 
ucznia kl. I-IV nie wypełniamy formularza w części dotyczącej ocen z ostatniego roku 
szkolnego. Ta część nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu punktacji. W przypadku 
uczniów kl. I-IV o udziale w projekcie decydować będzie opinia wychowawcy. 
 

….………………………………………………………………………… 
Data i podpis wychowawcy 

 

  



 

3. Opinia wychowawcy dotycząca zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 
W związku z wyrażeniem przez w/w kandydata do projektu chęci uczestnictwa w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu/ów: 
 matematyka        chemia 
 język polski        fizyka 
 język obcy  ……………………………………………………….   geografia 
 biologia 
oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli wyżej wskazanych przedmiotów stwierdzam, że w/w 
uczeń/uczennica ma wskazania/nie ma wskazań* do uczęszczania na zajęcia  
z przedmiotu/ów: ……………………………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………..  w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych 
w ramach projektu. 
 

….………………………………………………………………………… 
Data i podpis wychowawcy 

 

4. Opinia wychowawcy dotycząca zajęć rozwijających: 
W związku z wyrażeniem przez w/w kandydata do projektu chęci uczestnictwa w zajęciach 
rozwijających z przedmiotu/ów: 
 matematyka        chemia 
 język polski        fizyka 
 język obcy  ……………………………………………………….   geografia 
 biologia         informatyka 
oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli wyżej wskazanych przedmiotów stwierdzam, że w/w 
uczeń/uczennica wykazuje/nie wykazuje* uzdolnienia i predyspozycje potrzebne do nauki 
przedmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… w ramach zajęć rozwijających organizowanych  
w ramach projektu. 
 

….………………………………………………………………………… 
Data i podpis wychowawcy 

 

5. Opinia wychowawcy dotycząca zajęć z robotyki i programowania: 
W związku z wyrażeniem przez w/w kandydata do projektu chęci uczestnictwa w zajęciach  
z robotyki i programowania oraz po zasięgnięciu opinii nauczyciela informatyki stwierdzam, że 
ww. uczeń/uczennica wykazuje/nie wykazuje* uzdolnienia i zainteresowanie potrzebne do 
uczestnictwa w zajęciach z robotyki i programowania. 
 
Ocena uzyskana na świadectwie z informatyki z ostatniego roku szkolnego poprzedzającego 
rekrutację: ………………………………  
 

….………………………………………………………………………… 
Data i podpis wychowawcy 

 


