Przedmiot fakultatywny
Optativa:.................

Nauki przyrodnicze
Ciencias Naturales

Muzyka
Música

Wychowanie fizyczne
Educación Física

Wychowanie plastyczne
Ed. Plástica y Visual

Nauki społeczne
Ciencias Sociales

Doc. facilitado por: Seminario Autonómico de A. Diversidad

Technologia
Tecnología

Język angielski
Inglés

Język i literatura
Lengua y Literatura

A =Zawsze
B = Prawie zawsze
C = Prawie nigdy
D = Nigdy
SC = Nie podlega
ocenie

Matematyka
Matemáticas

A =Siempre
B =Casi siempre
C = Casi nunca
D = Nunca
S.C. =Sin calificar

Język hiszpański
Español

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

Bierze udział w zajęciach
/Asiste a clase
Wykazuje zainteresowanie
Muestra interés
Wykonuje zadania w klasie
Realiza los trabajos en clase
Wykonuje zadania domowe
Realiza los trabajos en casa
Ma dobry kontakt z kolegami
Buena relación con sus compañeros
Ma dobry kontakt z nauczycielami
Buena relación con sus profesores
Oceny/ Calificaciones
Celujący-Sob (10 – 9punktów) B. dobry Not (8-7 punktów) dobry -B (6) dost. Suf (5) niedostateczny Ins (4-3-2-1punkty)
Osiąga cele zgodnie ze swoim ACI*
Consigue los objetivos de su ACI
Osiąga cele bloku tematycznego
Consigue los objetivos del área
* Cele ustalone na podstawie poziomu ucznia w momencie przybycia
ACI: Dostosowanie przedmiotów do poziomu uczenia się danego ucznia

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

Uczeń/ Alumno

Doc. facilitado por: Seminario Autonómico de A. Diversidad

Grupa / Grupo

Gimnazjum
Instituto de Educación Secunaria
e-mail:/ e-mail

Rok szkolny/Curso académico

Telefon / Teléfono

Kwartał/ Trimestre

Fax/ Fax

Wychowawca/ Tutor

Adres / Dirección

Nauczyciel j. hiszp./ Profesor de español
Opiekun przyjmujący ucznia / Tutor de acogida Web/ Web
Godziny przyjęć rodziców przez opiekuna przyjmującego ucznia/ Horario de atención a padres del tutor...............
Podpis ojca/matki/opiekuna/ Firma del padre/madre/tutor /
Jeśli pragnie pan/pani omówić jakąś kwestię związaną ze szkołą dziecka, proszę zaznaczyć krzyżykiem.
Si desea comentar algún aspecto relacionado con la situación escolar de su hijo, marcar con una cruz
Jeśli potrzebuje pan/pani obecności tłumacza/mediatora, proszę zaznaczyć krzyżykiem

