
Uprzejmie prosimy Wychowawcę Ucznia ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Społecznych nr 2 

 im. Małego Księcia w Tarnobrzegu o wypełnienie Opinii Wychowawcy w celach rekrutacyjnych. 

 Dziękujemy.                                                                                        

                                                                                                               Członkowie Komisji Rekrutacyjnej 

 

Opinia Wychowawcy Przedszkola 

 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………. 

Nazwa przedszkola…………………………………………………………………………... 

Proszę o ocenę wychowanka w skali od 1 do 6 (6 jest najwyższą notą). 

 

I. Sfera wychowawcza 

Umiejętność pracy w grupie  

Podejmowanie inicjatywy organizacyjnej w grupie  

Umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami  

Umiejętność nawiązywania kontaktów z dorosłymi  

Kultura osobista  

Relacje z rówieśnikami  

Umiejętność godzenia się z porażkami  

Umiejętność rozwiązywania problemów  

Życzliwość, empatia  

Frekwencja  

Dbałość o schludny wygląd i porządek  

 

Czy wychowanek sprawia kłopoty wychowawcze? Jeśli tak, proszę podać jakie, problemy 

występują:  …………………………………………………………………………………… 

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

 

II. Sfera dydaktyczna 

Praca na materiale werbalnym  

Praca na materiale graficznym  

Ambicja  

Wkład pracy w zdobywanie umiejętności  

Samodzielność w pracy  

Wywiązywanie się z obowiązków   

Aktywność na zajęciach   

Systematyczność  

Mocne strony wychowanka, szczególne uzdolnienia, które należy rozwijać: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Słabsze strony dziecka, które należy kompensować od początku pracy wychowawczej  

i dydaktycznej: 

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

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

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

 

                                                                                                    …………………………….. 
podpis wychowawcy 



 

Uprzejmie prosimy Wychowawcę Ucznia ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Społecznych nr 2 

 im. Małego Księcia w Tarnobrzegu o wypełnienie Opinii Wychowawcy w celach rekrutacyjnych. 

 Dziękujemy.                                                                                        

                                                                                                               Członkowie Komisji Rekrutacyjnej 

 

Opinia Wychowawcy klasy Szkoły Podstawowej 

 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………... 

Proszę o ocenę ucznia w skali od 1 do 6 (6 jest najwyższą notą). 

 

I. Sfera wychowawcza 

Umiejętność pracy w grupie  

Podejmowanie inicjatywy organizacyjnej w klasie  

Umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami  

Umiejętność nawiązywania kontaktów z dorosłymi  

Kultura osobista  

Relacje z rówieśnikami  

Umiejętność godzenia się z porażkami  

Umiejętność rozwiązywania problemów  

Życzliwość, empatia  

Frekwencja  

Dbałość o schludny wygląd  

 

Czy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze? Jeśli tak, proszę podać, jakie problemy występują. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Sfera dydaktyczna 

Osiągnięcia z przedmiotów humanistycznych  

Osiągnięcia z przedmiotów ścisłych  

Ambicja  

Wkład pracy w zdobywanie wiedzy  

Samodzielność w pracy  

Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych  

Aktywność na zajęciach lekcyjnych  

Systematyczność  

 

Aktywność pozaszkolna (wolontariat, udział w zajęciach sportowych, artystycznych itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Inne istotne uwagi: 

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

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

                                                                                               

 ………………………………….    
                                                                                                                             podpis wychowawcy 

 


