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KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 
 

 

I ETAP OCENY – Procedura formalna 
 

Lp. KRYTERIUM FORMALNE 

1. Uczeń posiada status ucznia  

ZSP nr 3* 

ZSP nr 4* 
*Niepotrzebne skreślić 

Tak Nie 

2. Uczeń kształci się w zawodzie 

technik elektryk* / technik mechanik*  

technik logistyk* / technik ekonomista* 

*Niepotrzebne skreślić 

Tak Nie 

3. Terminowe i kompletne złożenie formularza 

zgłoszeniowego 

Tak Nie 

4. Zgoda rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej Tak Nie 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku  

Tak Nie 

6. Oświadczenie o ochronie danych osobowych Tak Nie 

7. Pozytywna ocena wychowawcy  Tak Nie 

………………………………………... 
(miejscowość, data) 

Sprawdzono pod względem formalnym 

 

 

………………………………………... 
(czytelny podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej) 
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KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

II ETAP OCENY – Procedura merytoryczna 
 

Lp. KRYTERIUM MERYTORYCZNE 

1.  Liczba punktów za średnią ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego  

2.  Liczba punktów za ocenę z języka angielskiego na koniec poprzedniego 

roku szkolnego 

 

3.  Liczba punktów za ocenę z zachowania  

4.  Liczba punktów z testu języka angielskiego  

5.  Liczba punktów za motywację ucznia na postawie ankiety  

6.  Liczba punktów za dodatkowe aktywności szkolne lub pozaszkolne ucznia   

7.  Łączna liczba punktów* 

*W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczniów decydować będzie 

opinia wychowawcy. 

 

8.  Opinia wychowawcy 
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DECYZJA 

9.  Zakwalifikowano do uczestnictwa w projekcie Tak / Nie 

10.  Zakwalifikowano do uczestnictwa w projekcie i wpisano na listę rezerwową Tak / Nie 

11.  Nie zakwalifikowano do projektu  

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym 

………………………………………... 
(miejscowość, data) 

 

………………………………………... 
(czytelny podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 

………………………………………... 
(miejscowość, data) 

………………………………………... 
(czytelny podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej) 

………………………………………... 
(miejscowość, data) 

………………………………………... 
(czytelny podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej) 

 

 


