Załącznik Nr 1 do Deklaracji uczestnictwa
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie
Branża: Budownictwo
Wsparcie przewidziane w roku 2018
Lp. Nazwa
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

PESEL

4.

Klasa
/ kierunek
kształcenia

Proponowane wsparcie

 technik budownictwa
 monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
 monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych
 murarz-tynkarz

 klasa
....................

 staż/praktyka zawodowa wykraczająca poza podstawę
programową
 szkolenia


AutoCAD



kurs prawa budowlanego i kosztorysowania
programem NORMA

5.

Wybór wsparcia





montażysta rusztowań



Operator HDS



Systemy podłogowe



Kurs spawacza gazowego

wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe, targi, wizyty studyjne
w zakładach pracy

Zapoznałem/łam się z regulaminem Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWIATU
KOŚCIERSKIEGO „NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB”
Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu
(czytelnie)
Podpis uczestnika/czki (w przypadku osoby
niepełnoletniej również podpis opiekuna
prawnego*

Wypełnia Wychowawca:
DODATKOWE KRYTERIA do rekrutacji na kursy/ szkolenia:

KRYTERIUM 1: Ocena predyspozycji i potrzeb rozwojowych
Wychowawca dokonuje oceny predyspozycji ucznia i określa w formularzu zgłoszeniowym stopień
przydatności formy wsparcia w zakresie zapewnienia realizacji potrzeb rozwojowych. Wychowawca
zakreśla odpowiednie stwierdzenie:
 wysoka przydatność
 umiarkowana przydatność
 niska przydatność.
KRYTERIUM 2: Ocena semestralna z przedmiotów zawodowych.
Wychowawca wpisuje w formularz zgłoszeniowy średnią ocenę semestralną z przedmiotów
zawodowych. W przypadku uczniów rozpoczynających naukę w szkole w ramach rekrutacji trwającej w
I semestrze, Wychowawca wpisuje uzyskaną ocenę średnioroczną z poprzedniego etap kształcenia.

Ostatnio uzyskana przez ucznia ocena semestralna ............................................
KRYTERIUM 3: Obecność na zajęciach szkolnych
Wychowawca wpisuje w formularz zgłoszeniowy liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności
ucznia za półrocze szkolne poprzedzające zgłoszenie na szkolenie/kurs.
Liczba godzin nieusprawiedliwionych .................................

KRYTERIUM 4: Ocena z zachowania
Wychowawca wpisuje w formularz zgłoszeniowy ocenę z zachowania ucznia za półrocze szkolne
poprzedzające zgłoszenie na szkolenie/kurs.
 ocena wzorowa i bardzo dobra
 ocena dobra i poprawna
 ocena nieodpowiednia i naganna

............................................................
podpis Wychowawcy
KRYTERIUM 5: Realizacja stażu/praktyki zawodowej w ramach niniejszego projektu
 odbył staż/praktykę zawodową
 nie odbył stażu/praktyki zawodowej
............................................................
podpis Opiekuna merytorycznego

