
 

                              Ostróda, dn. ………………..20…..r.  

Zaświadczenie nr …/2015 

o przebiegu nauczania ucznia 

 

Stwierdza się, że    ………………………  
            (  imię/imiona i nazwisko ucznia) 
 

Urodzony/a:     …………………………… 
      ( data urodzenia)      (miejsce urodzenia) 

 

PESEL …………….. syn/córka*  ……………………………………………………………. 
      ( imiona i nazwiska rodziców ucznia) 

 

zamieszkałych ………………………………………………………………………………………… 
      ( adresy zamieszkania rodziców ucznia, jeśli są inne niż adres zamieszkania ucznia) 

Został/a przyjęty/a do  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie  
      ( pełna nazwa szkoły) 

 

Dnia 01 września 2014 r.    do klasy pierwszej TA technik agrobiznesu 
(data przyjęcia ucznia do szkoły)    (symbol  klasy, zawód, profil) 

       

 

 Oceny za okres od…………do…………….z następujących zajęć edukacyjnych: 

I Przedmioty podstawowe:     (ocena słownie) 

1. Zachowanie …………………….   ………………………………….. 

2. Religia/Etyka……………………   ………………………………….. 

3. Język polski…………………….   …………………………………..   

4. Język angielski …………………   ………………………………….. 

5. Język niemiecki…………………   ………………………………….. 

6. Wiedza o kulturze………………   ………………………………….. 

7. Historia………………………….   ………………………………….. 

8. Wiedza o społeczeństwie ………   ………………………………….. 

9. Podstawy przedsiębiorczości......   ………………………………….. 

10. Geografia……………………......   ………………………………….. 

11. Biologia………………………….   ………………………………….. 

12. Chemia…………………………..   ………………………………….. 

13. Fizyka……………………………   …………………………………... 

14. Matematyka……………………..   …………………………………... 

15. Informatyka……………………..   …………………………………… 

16. Wychowanie fizyczne ………….   …………………………………… 

17. Edukacja dla bezpieczeństwa…..   …………………………………… 

 

II Przedmioty rozszerzone i uzupełniające: 

1. I rozszerzenie……………………   ……………………………………. 

2. II rozszerzenie ………………….   ……………………………………. 

3. Historia i społeczeństwo………..   ……………………………………. 

III Przedmioty zawodowe: 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy…   ……………………………………. 

2. …………………………………….   ……………………………………. 

3. …………………………………….   ……………………………………. 



 Frekwencja: 

1. Liczba godzin opuszczonych:………………………………………………………….. 

2. Liczba godzin nieusprawiedliwionych:………………………………………………… 

 Opinia wychowawcy: 

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

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

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

 

Załączniki: 

1. Plan nauczania jaki obowiązywał w klasie, do której uczeń uczęszczał. 

 

…………………………       ………………………... 
  (podpis wychowawcy)                                  ( podpis dyrektora szkoły)  
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