
 

 

Projekt pt.: „Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych

i kształtowania środowiska pracy, w my

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załącznik nr 3 

REKOMENDACJE WYCHOWAWCY NA TEMAT UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1. Uczeń……………………………………………………………………………
                                                             

wykazuje zainteresowanie naukami technicznymi, posiada umiej

problemów, krytycznego my

zakreśl X): 

                 słabym                     

2. Uczestnik projektu jest zmotywowany do wzi

„Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji 

organizacyjnych i kształtowania 

(uczenie się przez całe życie)”, w stopniu (odpowiednie zakre

 

              słabym                     

 

3. Dodatkowe informacje o uczestniku projektu: (wypełnia wychowawca)

 

a) Proszę o podanie oceny 

wsparcia z semestru poprzedzaj

wyższa liczba punktów tj.:

1 – 1 pkt.; 2 – 2 pkt.; 3 –

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

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

Data, miejscowość, podpis wychowawcy                                                                                         

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych

rodowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP(uczenie się przez całe 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

REKOMENDACJE WYCHOWAWCY NA TEMAT UCZESTNIKA PROJEKTU

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

zainteresowanie naukami technicznymi, posiada umiejętno

problemów, krytycznego myślenia oraz umiejętności manualne, w stopniu (odpowiednie 

            umiarkowanym                        dużym 

st zmotywowany do wzięcia udziału w projekcie wdro

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji 

organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP 

życie)”, w stopniu (odpowiednie zakreśl X): 

               umiarkowanym                        dużym 

Dodatkowe informacje o uczestniku projektu: (wypełnia wychowawca) 

 o podanie oceny z przedmiotu zbliżonego tematycznie do 

wsparcia z semestru poprzedzającego rekrutację – skala od 1 do 6, im wy

sza liczba punktów tj.: 

– 3 pkt.; 4 – 4 pkt.; 5 – 5 pkt.; 6 – 6 pkt. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

, podpis wychowawcy                                                                                               Pieczątka szkoły 

 

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

 przez całe życie)”realizowany  

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 

REKOMENDACJE WYCHOWAWCY NA TEMAT UCZESTNIKA PROJEKTU 

…………………………………………………………………………… 

ętność rozwiązywania 

ci manualne, w stopniu (odpowiednie 

cia udziału w projekcie wdrożeniowym pt. 

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji 

l idei Lifelong Learning LLP 

onego tematycznie do wybranej formy 

skala od 1 do 6, im wyższa ocena tym 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

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

Pieczątka szkoły  


