
 

Wypełnia Koordynator Szkolny                                                                                            Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendium Edukacyjnego 

 
Kod rekrutacyjny ucznia/uczennicy 

  

_____________ 

SUMA PKT. 
maks. 120 pkt.  

 

 

DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB STYPENDYSTY  
Wypełnia wychowawca ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej do udziału w projekcie  

lub koordynator szkolny w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy (zał. 1 do Regulaminu Rekrutacji) 
 

 
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy _____________________________________________         

 

KRYTERIUM FORMALNE (KF1)*            
Oświadczenie rodzica informujące, że uczeń ma trudności z zadaniami wymagającymi kompetencji  

matematycznych.                                              tak     nie 
 

KRYTERIA PREMJUJĄCE (KP1-KP6)** 
   

1. Ocena końcowa w roku szk. 2020/21 z matematyki (KP1), (AnWUP pkt. 1): 
(Arkusz gotowości szkolnej (kl. I) lub ocena opisowa (kl. II-III) zamieniona na ocenę punktową)   

 1 (60 pkt.)    2 (50 pkt.)  3 (40 pkt.)   4 (30 pkt.)   5 (20 pkt.) 6 (10 pkt.) 

2. Ocena z motywacji do nauki ucznia/uczennicy wystawiona przez wychowawcę (KP2), (AnWUP pkt. 2):                 

 1 (30 pkt.)  2 (25 pkt.)  3 (20 pkt.) 4 (15 pkt.)   5 (10 pkt.)   6 (5 pkt.) 

 

SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA UCZNIA/UCZENNICY***: 
 
 

3.  Uczeń/uczennica (KP3) z:  niepełnosprawnością (FZ pkt. VI.1)  (40 pkt.) 
       dysfunkcją (FZ pkt. VI.2) (20 pkt.) 

 
4. Uczeń/uczennica, u którego w rodzinie jest 
osoba z niepełnosprawnościami (KP4): 

- jedna osoba niepełnosprawna w rodzinie (FZ pkt. VI.3) (10 pkt.)    
- dwie lub więcej osób niepełnosprawnych w rodzinie  (20 pkt.) 

 
1. 5. Uczeń/uczennica (KP5) dotknięty/a (KP5):  - półsieroctwem (FZ pkt. VI.4)  (10 pkt.)    

 - sieroctwem (FZ pkt. VI.5) (20 pkt.) 
 

2. 6. Trudna sytuacja ekonomiczna ucznia/uczennicy 
(maks. 40 pkt.) (KP6):  

- wsparcie OPS (FZ pkt. VI.6)  (10 pkt.)     
- stypendium socjalne (FZ pkt. VI.7)   (10 pkt.)     

- jeden bezrobotny rodzic (FZ pkt. VI.8)  (10 pkt.)    
- dwóch bezrobotnych rodziców (FZ pkt. VI.8)  (20 pkt.) 

 
 

7. Inne uwagi dot. ucznia/uczennicy związane z diagnozą w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy:   
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………                                      
 

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

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

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

 

podpis koordynatora szkolnego podpis wychowawcy ucznia/uczennicy 

 
_________________ 
* Oświadczenie rodzica należy dołączyć do Diagnozy Indywidualnych Potrzeb Stypendysty. W przypadku braku w/w 
oświadczenia uczeń nie kwalifikuje się do programu stypendialnego.   
** Należy zaznaczyć odpowiednio na podstawie wypełnionej Ankiety dla Wychowawców Uczestników Projektu (AnWUP) 
wchodzącej w skład dokumentacji rekrutacyjnej do projektu pn. Super umysł 
*** Należy zaznaczyć odpowiednio na podstawie złożonego przez rodzica uczestnika projektu Formularza Zgłoszeniowego 
(FZ) wchodzącego w skład dokumentacji rekrutacyjnej do projektu pn. Super umysł, jeżeli sytuacja społeczno-ekonomiczna 
rodziny ucznia nie uległa zmianie. W przypadku zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej należy dołączyć do Diagnozy 
oświadczenie rodzica informujące o zaistniałej zmianie i uwzględnić ją w punktacji.       str. 1/2    
 

 



 

WYPEŁNIA KOORDYNATOR SZKOLNY W OPARCIU O ANKIETĘ DLA WYCHOWAWCÓW (zał. 4 do Regulaminu Rekrutacji)  
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ* 
ZAJĘCIA POZASZKOLNE finansowane w ramach stypendium edukacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa:  

- rozwinięcie kompetencji przekrojowych niezbędnych na rynku pracy*, tj.: 

 porozumiewania się w j. angielskim (poziom A1) kl. I-III 
- gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa wyraźna uczeń 
potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dot. własnej 
osoby, najbliższego otoczenia i świata fantazji, rozumie polecenia w j. 
angielskim dotyczące zachowania w klasie 
- rozumie ogólny sens scenek, bajek i innych tekstów słuchanych 
prezentowanych przez nauczyciela lub jako nagrania  
- potrafi nazwać i krótko opisać postaci, zwierzęta z najbliższego 
otoczenia i świata fantazji  
- potrafi reagować werbalnie na polecenia/pytania dotyczące 
klasowych rytuałów, np. Hi! How are you? I’m fine. Thank you i 
odpowiadać na proste pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 
zwrotami  
- używa stałych zwrotów i pytań według podanego wzoru do 
przeprowadzania zadań komunikacyjnych w klasie  
- potrafi rozpoznać graficzną formę wyrazu i połączyć z obrazkiem 
lub przedmiotem  
- potrafi wybrać z listy lub wskazać w krótkim tekście odpowiedni 
wyraz  
- potrafi uzupełnić luki w prostym tekście, dopasowując brakujące 
wyrazy z podanej listy  
- potrafi przeczytać głośno zgodnie z zasadami wymowy pojedyncze 
wyrazy i bardzo krótkie zdania  
- rozumie znane nazwy pojedyncze słowa i bardzo proste zdania, 
np. na plakatach, ogłoszeniach 
- potrafi pisać po śladzie 
- potrafi przepisać wyrazy z tablicy, książki;  
- samodzielnie podpisuje swoje prace plastyczne pojedynczymi 
wyrazami 

 porozumiewania się w j. angielskim (poziom A2) kl. IV-VIII 
- potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa i wyrażenia oraz 
informacje dotyczące ucznia i jego najbliższego otoczenia, a także 
świata fantazji  
- rozumie ogólny sens tekstów na tematy najbliższe jego otoczeniu 
prezentowane w nagraniach audio i potrafi wyróżnić ogólne, a w 
następnej kolejności szczegółowe informacje ze słuchanych 
tekstów 
- potrafi czytać cicho ze zrozumieniem krótkie, proste teksty: 
rozumie ich ogólny sens, wybiera szczegółowe informacje 
- potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych 
tekstach na temat życia codziennego 
- samodzielnie zadaje pytania na tematy dotyczące najbliższego 
otoczenia i potrafi brać udział w rozmowie na znane tematy, 
wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji 
- potrafi wyrazić swoje opinie i myśli w bardzo zwięzły i prosty 
sposób 
- opisuje prostymi zdaniami np. swoją rodzinę, swoje 
zainteresowania, miejsce nauki (pracy), otoczenie (mieszkanie) 
podstawowe czynności oraz potrafi wypełnić bardzo prosty formularz 
(dane osobowe), sporządzić prostą notatkę lub listę potrzeb i zadań 
(np. listę zakupów, terminarz dnia), napisać krótką wiadomość (SMS 
lub email) 

 umiejętności uczenia się  
- Uczeń zna i potrafi zastosować metodę ciągów skojarzeniowych 
podczas przyswajania różnych treści szkolnych 
- zna i potrafi zastosować metodę lokalizacji podczas przyswajania 
różnych treści szkolnych 
- zna i potrafi zastosować metodę symboli podczas przyswajania 
różnych treści szkolnych 
- zna i potrafi zastosować metodę słów zastępczych podczas 
przyswajania różnych treści szkolnych 
- uczeń jest bardziej samodzielny w nauce w szkole i domu  

- zna przykłady zastosowania ww. mnemotechnik oraz innych technik 
pamięciowych podczas przyswajania różnych treści szkolnych 

 kreatywności, innowacyjności  
- Uczeń rozwija umiejętność abstrahowania, hipotetycznego 
dedukowania 
- rozwija umiejętność dokonywania twórczych skojarzeń i tworzenia 
analogii i metafor 
- rozwija umiejętność myślenia pytajnego, kombinacyjnego i 
transformacyjnego 
- przekonuje się, że nauka może mieć charakter percepcyjno-
innowacyjny a nie percepcyjno-odtwórczy  
- rozwija umiejętność odkrywania prawdy, dobra i piękna w otaczającej 
rzeczywistości przyrodniczo-społeczno-kulturowej 
- ma możliwość poznania i wykorzystania własnego potencjału 
rozwojowego i chętnie podejmuje wyzwania intelektualne 
- potrafi zbudować pozytywny obraz własnego ja aby 
urzeczywistnić swoje możliwości poznawcze i rozwojowe 

 kompetencji ICT kl. I-III 
- Uczeń stosuje podstawowe funkcje edytora tekstu typu Word 
- przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy 
z komputerem/Internetem 
- zna podstawy języka programowania Scratch, zna działanie 
prostych algorytmów 

 kompetencji ICT kl. IV-VIII  
- Uczeń stosuje podstawowe możliwości edytora tekstu typu Word 
- zna funkcje programu typu Power Point, Photo Shop 
- zna różne rodzaje plików graficznych i potrafi je rozróżnić 
- posiada wiedzę dot. bezpiecznego posługiwania się Internetem 
- zna język programowania Scratch, zna działanie algorytmów 
- zna zasady programowania w j. tekstowym opartym o j. C  

 kompetencji społecznych 
- Uczeń zna swoje mocne strony i ma poczucie własnej wartości i 
potrafi budować pozytywny obraz siebie  
- radzi sobie ze strachem/tremą 
- rozwija swoją umiejętność rozumienia i potrafi właściwie 
komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać 
- dostrzega i akceptuje podobieństwa i różnice dotyczące wyglądu, 
zainteresowań, rodziny, sposobów wyrażania uczuć 
- potrafi rozpoznać i wyrazić swoje uczucia oraz  reagować z 
empatią i zrozumieniem na potrzeby innych,  
- potrafi brać aktywny udział w zabawach integracyjnych  
- chętnie dzieli się z innymi własnymi doświadczeniami i 
przeżyciami 
- chętnie realizuje powierzone zadania dla osiągnięcia wspólnego celu  
− czerpanie radość ze współpracy w grupie bez względu na 
osiągnięty wynik   

 pracy zespołowej 
- Uczeń potrafi odnaleźć swoje miejsce w zespole rówieśniczym i 
nawiązać pozytywne kontakty z otoczeniem poznaje zasady życia 
społecznego 
- czerpie radość ze współpracy w zespole bez względu na 
osiągnięty wynik  i chętnie dzieli się z innymi własnymi 
doświadczeniami i przeżyciami 
- chętnie realizuje powierzone zadania dla osiągnięcia wspólnego celu 
- współtworzy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w zespole 
- potrafi docenić wkład każdego z członków zespołu  
- dostrzega i akceptuje podobieństwa i różnice dotyczące wyglądu, 
zainteresowań, rodziny, sposobów wyrażania uczuć, 
- potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać 
* zaznaczyć właściwe                                                                           
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Sposób weryfikacji efektów uczenia się: Certyfikat ukończenia zajęć grupowych (min. 40 godz. lek.) z oceną oraz obecnością (%)  

- dokumenty typu faktury/rachunki/KP/paragony za pozaszkolne zajęcia grupowe 



 

 
 

 


