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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” 
25.08.2017 r. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
2. Niniejszy regulamin jest powszechnie dostępny i zamieszczony na stronie internetowej Lidera: www.frdl.bialystok.pl 

(zakładka: Działalność/Projekty realizowane przez Podlaskie Centrum FRDL) oraz Realizatora projektu (www.ilo.pl). 
3. Każdy z Kandydatów na Uczestnika Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotowym Regulaminem. 

 
§ 2 

Informacja o projekcie 
 

1. Projekt „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Miastem 
Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa III 
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i 
podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych.  

2. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum przy ul. 
Choroszczańskiej 31, 15-732 Białystok (FRDL). 

3. Realizatorem projektu w imieniu partnera jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
(ILO). 

4. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie  atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ILO poprzez 
wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku 
pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)  wśród 240 uczniów (min. 91 K)  
ILO do końca lipca 2019 r. 

5. Formy wsparcia w ramach projektu: 
a) Informatyczne kompetencje kluczowe: 

- Doposażenie pracowni TIK 
- Szkolenie dla kadry pedagogicznej 
- Warsztaty informatyczne 
- Camp-y informatyczne 

b) Matematyczne kompetencje kluczowe: 
- Doposażenie pracowni przedmiotowej 
- Camp-y matematyczne 
- Warsztaty matematyczne 

c) Językowe kompetencje kluczowe: 
- Szkolenia językowe - język angielski 

d) Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
- Warsztaty kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i inicjatywności 
- Warsztaty związane z wzmocnieniem kompetencji i nabycia przez uczniów umiejętności związanych z wyborem 
dalszej ścieżki edukacyjnej 

6. Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r. 
7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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§ 3 
Oferowane wsparcie w ramach projektu 

 
1. Wszystkie formy wsparcia, o których mowa w § 2 ust. 5, są BEZPŁATNE. 

 
§ 4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami projektu są Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz w Białymstoku 
2. Uczestnikami projektu są nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz w Białymstoku. 

 
§ 5 

Rekrutacja Uczestników Projektu 
 

1. Rekrutacja nauczycieli do projektu prowadzona jest w okresie od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r. i z uwagi na udział w 
formie wsparcia wszystkich nauczycieli polega tylko na złożeniu formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu) u Realizatora projektu: I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz, ul. Brukowa 2  
(sekretariat szkoły), w 1 egzemplarzu (oryginał) osobiście. 

2. Rekrutacja uczniów do projektu prowadzona jest od dnia 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. 
3. Wypełnione i podpisane formularze rekrutacyjne, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

należy składać w 1 egzemplarzu (oryginał) osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.30 u Realizatora 
projektu: I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz, ul. Brukowa 2  (sekretariat szkoły). 

4. Rekrutacja i ocena formularzy rekrutacyjnych będzie realizowana w sposób bezstronny, jawny i jednakowy dla 
wszystkich Kandydatów, uwzględniający kryteria formalne i merytoryczne (utworzenie list uczestników: podstawowych 
i rezerwowych). W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane :  
-ocena motywacji ucznia do uczestnictwa w projekcie,  
- opinia wychowawców pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

5. W procesie rekrutacji uczniów brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne – zgodne ze wzorem: 
W = 0,7 A + 0,3 B 
gdzie: 
W – łączny wynik ucznia w procesie rekrutacji 
A – ocena z przedmiotu w ramach którego organizowane są zajęcia na koniec semestru poprzedzającego rekrutację 
B – średnia z wszystkich przedmiotów na koniec semestru poprzedzającego rekrutację 

6. W przypadku zajęć na poziomie zaawansowanym do realizacji projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższymi 
wynikami (W)  - zgodnie z limitem miejsc na poszczególnych zajęciach. W przypadku zajęć na poziomie podstawowym 
w procesie rekrutacji zakwalifikowane zostaną osoby z najniższymi wynikami (W) – zgodnie z limitem miejsc na 
poszczególnych zajęciach. 

7. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie prowadzi Zespół realizujący projekt. 
8. Sposoby informowania Uczestników o rekrutacji do Projektu: 

 ogłoszenia na tablicach informacyjnych w I LO , 
 informacja przekazana wychowawcom klas w ILO, 
 informacja przekazana bezpośrednio uczniom na godzinach wychowawczych,  
 rodzice zostaną poinformowani na zebraniach 
 plakaty, ulotki promocyjno-rekrutacyjne, 
 komunikaty na głównej stronie internetowej Lidera i Realizatora pr: www.frdl.bialystok.pl, www.ilo.pl. 

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą informowane o tym fakcie osobiście, oraz poprzez zamieszczenie 
informacji na tablicy ogłoszeń w szkole. 

10.  Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, w dniu rozpoczęcia zajęć, zobowiązane będą do złożenia 
deklaracji uczestnictwa w projekcie, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenia 
oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym i niezmienności danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym,  
a w przypadku zmiany tych danych, dokonania ich aktualizacji – druki stosownych formularzy będą przygotowane 
przez Lidera projektu. 

11. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur. 
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§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 
 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

– regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
– każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności, 
– bieżącego informowania Zespołu projektowego o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 

udział w projekcie, 
3. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. 

Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów 
usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 3. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej 
nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody koordynatora Projektu na kontynuacje 
uczestnictwa w Projekcie. 

5. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. 
6. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

– przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nieuzyskania zgody Koordynatora 
Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie, 

– złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 
7. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie 

instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 , Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, w tym 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego. 

 
§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do podpisywania list obecności 
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się udostępnić Projektodawcy dane niezbędne do prowadzenia monitoringu w ramach 

systemu teleinformatycznego SL2014. 
3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na 

oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 
4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji 

projektu. 
 

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 
1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, informując o tym  Projektodawcę osobiście lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na trzy dni robocze przed jego/jej 
rozpoczęciem.  

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, Projektodawca może żądać, aby 
Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację jak też zwrotu 
przekazanych materiałów/kosztów poniesionych przez Projektodawcę w związku z udziałem uczestnika w Projekcie.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, lub w przypadku braku takich osób przeprowadzona zostanie dodatkowa 
rekrutacja, lub w przypadku realizacji wskaźnika nie zostanie wprowadzony uczestnik na zajęcia. 
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4. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia 
przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

5. Limit opuszczonych godzin- max. 20 % 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej jego zmianie zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 
3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizator projektu: 
I LO im. Adama Mickiewicza  
ul. Brukowa 2, 15- 950 Białystok 
tel. 85 742-57-72, fax 85 742-58-07 
www.ilo.pl, ilo@ilo.pl 

 

Biuro Projektu: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 
tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84 
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, www.frdl.bialystok.pl 

 

Załącznik 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIÓW do udziału w projekcie  
„Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w partnerstwie z Miastem 
Białystok na rzecz uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych  
 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (w polach wyboru proszę wstawić X) 
 
 

PODSTAWOWE DANE OSOBY 

Imię ( Imiona)  Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce 
urodzenia 

 

PESEL  Płeć  kobieta  mężczyzna 

Klasa  I  II  III  Wiek  

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak  Nie  

Orzeczenie o niepełnosprawności Tak  Nie  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia (można odmówić odpowiedzi – brak zakreślenia) 

Tak  Nie  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań(można odmówić odpowiedzi – brak zakreślenia) 

Tak  Nie  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących Tak  Nie  

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

Tak  Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu 

Tak  Nie  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

Tak  Nie  

ADRES ZAMIESZKANIA /DANE KONTAKTOWE 
(Zgodnie z treścią art. 25 Kodeksu Cywilnego-miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) 

Miejscowość  Ulica/Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Województwo  Powiat  

Gmina  Obszar  miejski  wiejski 

Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
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DEKLARUJĘ CHĘĆ UCZESTNICTWA W:  

Informatyczne kompetencje kluczowe 

Warsztaty informatyczne  

Camp informatyczny: 
 

 

Matematyczne kompetencje kluczowe: 

Camp matematyczny  

Warsztaty matematyczne  

Językowe kompetencje kluczowe 

Szkolenia językowe - język angielski  

Doradztwo edukacyjno-zawodowe: 
 

Warsztaty kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i inicjatywności 

(dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów klas III szkoły) 

x 

Warsztaty związane z wzmocnieniem kompetencji i nabycia przez uczniów 
umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. 

(dla zainteresowanych) 

 

 
Średnia ocen w semestrze poprzedzającym nabór (wszystkie przedmioty) 
 

 

 
Ocena z przedmiotu w semestrze poprzedzającym nabór 
 

 
Informatyka.......................................... 
 
Matematyka.......................................... 
 
Język angielski..................................... 
 Proszę krótko uzasadnić podjęcie decyzji o uczestnictwie w Projekcie 

(max. 3 zdania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 
prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają 

stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Fundację 

Rozwoju Demokracji Lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do 
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Podlaskiej Doliny Krzemowej” i spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w nim określone 

Data 
 
 

Czytelny podpis kandydata 
 
 
 

 
 
 
 

...............................................................    ........................................................................ 
Miejscowość, data      (Podpis uczestnika) 

(oraz czytelny podpis opiekuna prawnego w 
przypadku, gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią) 

 
 

Wybór grupy zaawansowania 

Warsztaty informatyczne 
Poziom podstawowy  

Poziom zaawansowany  

Poziom olimpijski  

Warsztaty matematyczne 

Zajęcia przygotowujące do olimpiad PP  

Zajęcia przygotowujące do olimpiad PR  

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas II - PR  

Warsztaty maturalne PP  

Warsztaty maturalne PR  

Szkolenia językowe – język angielski 

Poziom B1  

Poziom B1/B2  

Poziom B2/C1  

Poziom C1  
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Załącznik 2 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELI do udziału w projekcie  
„Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w partnerstwie z Miastem 
Białystok na rzecz uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych  
 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (w polach wyboru proszę wstawić X) 
PODSTAWOWE DANE OSOBY 

Imię ( Imiona)  Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  Płeć  kobieta  mężczyzna 

  Wiek  

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak  Nie  

Orzeczenie o niepełnosprawności Tak  Nie  

ADRES ZAMIESZKANIA /DANE KONTAKTOWE 
(Zgodnie z treścią art. 25 Kodeksu Cywilnego-miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) 

Miejscowość  Ulica/Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Województwo  Powiat  

Gmina  Obszar  miejski  wiejski 

Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Tak  Nie  

Orzeczenie o niepełnosprawności Tak  Nie  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia (można odmówić odpowiedzi – brak 
zakreślenia) 

Tak  Nie  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań(można odmówić odpowiedzi – brak zakreślenia) 

Tak  Nie  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

Tak  Nie  
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w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

Tak  Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

Tak  Nie  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

Tak  Nie  

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub 

zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do 

Podlaskiej Doliny Krzemowej” i spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w nim określone 

Data 
 
 
 

Czytelny podpis kandydata 
 
 
 

 
 

 
...............................................................    ........................................................................ 

Miejscowość, data      (Podpis uczestnika) 
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OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU KLASY   

I.  DANE O UCZNIU 
Imię i nazwisko  ...................................................................................................................... 

Klasa:   I     II       III      

 
II. STOSUNEK UCZNIA DO NAUKI 

 uczeń pilny, pracowity, systematyczny, wytrwały, samodzielny* 
 uczeń niesystematyczny* 
 uczeń leniwy, niechętny do nauki* 
 uczeń uczęszczał do szkoły systematycznie* 
 uczeń niesystematycznie uczestniczył w zajęciach szkolnych* 
 uczeń spóźniał się na lekcje ( często, czasami, rzadko) * 
 uczeń wagarował ( często, czasami, sporadycznie) * 

 
III. STOSUNEK UCZNIA DO NAUCZYCIELI:  

 kulturalny,  uprzejmy,  grzeczny* 
 niekulturalny,  opryskliwy,  wulgarny* 
 chętny do wykonywania zadań dodatkowych wyznaczanych przez nauczyciela na lekcjach, na zajęciach 

pozalekcyjnych* 
 niechętny do wykonywania zadań dodatkowych wyznaczanych przez nauczyciela na lekcjach, na zajęciach 

pozalekcyjnych* 
 odmawia wykonywania poleceń nauczyciela* 
 wychodzi z inicjatywą realizacji zadań* 
 inne (jakie?).............................................................................................................................. 
 

IV.  UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT UCZNIA  (w szczególności pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych) 

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 
Miejscowość, data ..................................................  Podpis wychowawcy ………………………….......... 
 
 właściwe podkreślić  

 
 


