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Procedury obowiązujące w szkole 
 

1. Procedura rekrutacji dziecka do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
26, poz. 232, z późn. zm.). 
Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami 
polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 
131, poz. 1458) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U z dnia 30 października 2013 r., poz. 1265),  
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 
  

UWAGA  ! 

DZIECI  6 - LETNIE  MAJĄ  OBOWIĄZEK ODBYCIA  PRZYGOTOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO 
 

Informacje ogólne 

1. Kryteria przyjmowania dzieci pięcioletnich do oddziału przedszkolnego. 
1) W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci od 3 do 6 

lat  zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. w miejscowościach: Chruślina, Chruślina Kolonia, 
Niesiołowice, Owczarnia, Chruślanki  Mazanowskie  oraz dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
  

2. Zasady i kryteria zapisów 

W Szkole Podstawowej w Chruślinie organizowane są oddziały przedszkolne  
 Dzieci w wieku 3 do 6 lat zameldowane i zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane 

są z urzędu – w oparciu o informacje rodziców (karta zgłoszenia dziecka do oddziału 
przedszkolnego – załącznik 1) oraz dane z ewidencji  ludności, 

    dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, przyjmowane są do oddziału przedszkolnego, 
jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców /prawnych 
opiekunów skierowany do dyrektora szkoły (wniosek o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego- (załącznik 2) i karta zgłoszenia dziecka- załącznik -1). 

1) Wykaz szkół, w których planuje się utworzenie oddziałów przedszkolnych lub inne formy 
edukacji przedszkolnej: 

  

Nazwa szkoły Tel. / (fax.). 

Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach 81 8286006 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą 81 8285023 

Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich 81 8286003 

  

2) Terminy naboru do oddziału przedszkolnego: 

     od 02.03. do 25.03.– pobieranie w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły 
(www.spchruslina.pl),  karty zgłoszenia dziecka do oddziału  przedszkolnego oraz 
wniosku -  jeśli dziecko mieszka poza obwodem szkoły; wypełnione wnioski  i karty 
zgłoszenia należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, 

http://www.spchruslina.strefa.pl/
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    do 25.03.– pisemne potwierdzenie  przez rodziców /prawnych opiekunów/, u 
dyrektora  szkoły woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale 
przedszkolnym     w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza, 

    do 31.03.– ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego, 

    do 20.04.– składanie odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej, 

    30.04.– przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania i ogłoszenie listy dzieci 
przyjętych do oddziału przedszkolnego (lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
przy pokoju nauczycielskim), 

    po 20.07.– ogłoszenie listy dzieci przyjętych spoza obwodu szkoły. 
  

4. W przypadku podjęcia przez rodziców/prawnych opiekunów, decyzji o realizacji 
rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub szkole poza obwodem, 
rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o 
miejscu realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego. ( Oświadczenie 
nr 1) 

5) W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców (o terminie rodzice 
zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły  (www.spchruslina.pl ). 

6) Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada 
dyrektor szkoły. 

  

Wymagane dokumenty: 
1) Karta Zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 1). 

2) Wniosek o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 2). 

3) 3)      Oświadczenie nr 1. – powiadomienie o spełnianiu obowiązku przedszkolnego poza 

szkołą. 

4) Oświadczenie Nr 2 – rodzic samotnie wychowujący dziecko. 

5) Oświadczenie Nr 3 -  rodzina zastępcza. 

6) Oświadczenie Nr 4 -  o niepełnosprawności dziecka lub innego członka rodziny. 

7) Oświadczenie nr 5- kontynuacja obowiązku przedszkolnego 

8) Oświadczenie nr 6 -  wielodzietności rodziny 

 

Dokumenty dodatkowe 

         Kserokopia lub oryginał skróconego aktu urodzenia (do wglądu). 

        Dowód osobisty rodzica 

–      Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych określonych przez organ 

prowadzący 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.spchruslina.strefa.pl/
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/karta-zloszenia-dziecka-do-oddzialu-przedszkoln.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-przedszkolnego.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%201-o-formie-spelniania-obowiazku-przedszkolnego.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%201-o-formie-spelniania-obowiazku-przedszkolnego.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%202-osoby-samotnie-wychowujacej-dziecko.docx
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%203-o-rodzinie-zastepczej.docx
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%204-o-niepelnosprawnosci.docx
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%205-o-kontynuacji-obowiazku-przedszkolnego.doc
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Załącznik nr 1 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  
W  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W CHRUŚLINIE 

 Data przyjęcia karty zgłoszenia:    _____._____.__________ Nr zgłoszenia / 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego: 
 

 - w Szkole Podstawowej im Powstańców Styczniowych  w 
Chruślinie 

ROK SZKOLNY 

201..... / 201...... 

 - dziecko trzyletnie 

 - dziecko czteroletnie 

 - dziecko pięcioletnie 

 - dziecko sześcioletnie 

 - inny wiek dziecka 

Informacje o dziecku 

Nazwisko   Imię/ imiona   

Data 
urodzenia 

  
Przynależność do 
obwodu szkolnego 

 - szkoła w Chruślinie 

 - inna szkoła 
Miejsce 
urodzenia 

  

PESEL              

Stały adres zameldowania dziecka 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy, poczta  

Adres zamieszkania dziecka (wpisać, 
jeśli jest inny niż zameldowania) 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, poczta  

Dane szkoły obwodowej (wypełnić, jeśli 
dziecko należy do obwodu innej 
szkoły). 

Miejscowość   

Nazwa szkoły   

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                  Tak                Nie 

Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej                  Tak                Nie 

Deklaracja pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 5 godzin                   Tak                Nie 

Deklaracja pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin                  Tak                Nie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia                  Tak                Nie 

Dane rodziców (opiekunów) 

Dane  Matki (opiekunki) Ojca (opiekuna) 

Imię / imiona     

Nazwisko/ nazwiska     

Nr telefonu kontaktowego     

E-mail kontaktowy   

Adres zamieszkania / zameldowania:  

Dane adresowe   - stałego      - tymczasowego  - stałego      - tymczasowego 

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy, poczta     
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Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie 

kandydata do publicznych przedszkoli 

W przypadku składnia wniosków do 3 różnych przedszkoli, 

proszę wpisać nazwy przedszkoli – w kolejności od 

najbardziej do najmniej preferowanych. Jeżeli rodzic składa 

tylko jeden wniosek do oddziału przedszkolnego w SP w 

Chruślinie – proszę wpisać tylko: Chruślina 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

........................................................................................ 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w oddziale przedszkolnym ( stan zdrowia, 
specyficzne potrzeby, zainteresowania, itp.) 

 

Informacja o spełnianiu kryteriów ustawowych 
UWAGA  Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej 

tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie (do pobrania w kancelarii szkoły) lub wskazane 

dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 
1.  Wielodzietność rodziny kandydata  

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 

2.  Niepełnosprawność kandydata  
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).  

 

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).  

 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).  

 

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem).  

 

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą  
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).  

 

Kryteria dodatkowe 
UWAGA  Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej 

tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie (do pobrania w kancelarii szkoły)  potwierdzające 

spełnianie tego kryterium.  

1.  Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego został złożony wniosek   

2.   Aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący, także w gospodarstwie rolnym)    

3.  Rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo 
lub działalność gospodarczą albo pobiera naukę w systemie dziennym  

 

4.  Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  

 

5.  Odprowadzanie podatku rolnego przez przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów ) w gminie 
Józefów nad Wisłą 
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Deklaracje, zobowiązania rodziców 

Upoważniamy do odbioru z oddziału przedszkolnego (autobusu 
szkolnego) naszego dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby nie 
będące pod wpływem alkoholu (poza rodzicami /opiekunami 
prawnymi).  
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
odebranego dziecka,  od momentu jego  odbioru przez wskazaną, 
upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas 
zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez placówkę oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie 
internetowej szkoły/przedszkola, w kronice  szkolnej   oraz tablicach   
ściennych   i   folderach   szkolnych   w   celu   informacji   i   promocji. 

  Tak   Nie  

Przyjmuję do wiadomości, ze dyrektor szkoły w celu weryfikacji 
podanych danych może zażądać niezwłocznego dostarczenia 
dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany we Wniosku 

  Tak   Nie  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) wyrażamy zgodę na 
wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w celach 
związanych z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego. 

  Tak   Nie 

    Zobowiązujemy się do: 
o przestrzegania postanowień statutu. 
o uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
o przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego bezpośrednio po zakończeniu zajęć osobiście lub przez 

osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 
o niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach. 
o ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. 

         Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich na tablicy w budynku szkoły oraz umieszczenie 
na stronie internetowej szkoły. 
  Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. W 
przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia nieprawdy zawartej we Wniosku i karcie zgłoszenia dziecka do oddziału 
przedszkolnego, nastąpi dyskwalifikacja dziecka z rekrutacji. 
Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej  do 
której wniosek został złożony. 

Czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

                                                 Ojca (opiekuna) ........................................................................... 

Chruślina .................................................                                                   Matki (opiekunki............................................................................ 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 
Komisja na posiedzeniu w dniu …………..……………… 
a) zakwalifikowała dziecko………………..................……………………………………………… 
                                                                            ( imię i nazwisko dziecka) 
do oddziału przedszkolnego od dnia 1 września ……..............roku. 
b) nie zakwalifikowała dziecka…………………………………………………….……                                                 
                                                                              ( imię i nazwisko dziecka) 
z  powodu…………………………………….......................………………………………………………… 
                  Podpisy członków Komisji:                                                               Podpis przewodniczącego Komisji: 
                                                                                                                             .........................…………………………………..                   
…………………………………..................... 
........................................................ 
........................................................            
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Załącznik nr 2 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

Chruślina, dnia ............................. 

........................................................................................ 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 
 
........................................................................................ 
(zameldowanie stałe dziecka) 
 
....................................................................................... 
(adres zamieszkania)  
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

 im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 

WNIOSEK 

RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W CHRUŚLINIE 

w  roku szkolnym ………………………… 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka 

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

                                                                                      (imiona i nazwisko) 

urodzonego ……………………..................w.....................................................................................,  
                                     (data urodzenia)                                                                                   (miejscowość)                         

PESEL……………………………….................................................................................................................... 
 

Zameldowanego w ………...........................ul ........................................kod pocztowy……………….…........   

 

Zamieszkałego w  ………………………… ul. ………………….......kod pocztowy………………………......  

. 

do oddziału przedszkolnego 

 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Chruślinie  w roku szkolnym............................ 

 

 

..................................................... 
  (podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 

 

Załączniki: 

1. karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, 

2. kopia skróconego aktu urodzenia dziecka(do wglądu) 
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Załącznik nr 3 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 
 

 

Oświadczenie Nr 1 

  
 

             W związku z ustawowym obowiązkiem powiadamiania szkoły  o formie spełniania obowiązku 

przedszkolnego dzieci  w wieku 6 lat oświadczam, że moje dziecko 

 

 .................................................................................................................................................. 
                                                                           (imię i nazwisko) 

 

urodzone, dnia  ................................................. r.  w   ......................................................................., 

 

w roku szkolnym  .................. będzie realizowało obowiązek przedszkolny/obowiązek szkolny w  

 

............................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa placówki, adres) 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania szkoły obwodowej o zmianach formy 

spełniania przez syna/córkę obowiązku przedszkolnego/szkolnego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących osoby wymienionej w oświadczeniu na podstawie ustawy z dnia 

29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) tylko dla celów 

związanych z kontrolą realizacji obowiązku przedszkolnego/szkolnego. 

 

 

 

                          ...................................................................................... 

 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 4 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE Nr 2 
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko1 .......................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką" dziecka. 

Oświadczam, że jestem zatrudniona (y) na podstawie:2 

1. Umowy o pracę 

2. Umowy cywilnoprawnej 

3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym 

4. Prowadzę gospodarstwo rolne / pozarolniczą działalność gospodarczą3. 

Miejsce zatrudnienia/uczelni: (Należy podać adres zakładu pracy/uczelni) 

 

Jestem świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 922). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................................... 
 
(Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, samotne wychowanie dziecka oznacza to 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 
2 Właściwe podkreślić. 
3 Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 5 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

 

Chruślina, dnia ........................................ 
..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

Oświadczenie Nr 3 
 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka……………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………...............................  
                                                    (imię, nazwisko i pesel dziecka)  

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania podanych informacji.  
Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 
informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.  
 

                                                                                     ...................................................................................... 
 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

 

 

Załącznik nr 6 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

Chruślina, dnia ........................................ 
..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

Oświadczenie Nr 4 
 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………….………………….  

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

Pesel……………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………………  

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

 

Dobrowolnie oświadczam, że wobec mnie, mojego dziecka do 16 roku życia lub osoby powyżej 16  

roku życia, którą mam na wychowaniu (odpowiednie należy podkreślić)  …………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………..  
(imię, nazwisko i pesel dziecka) 

 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.  

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 

informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.  

 

 

 

                                                                   ...................................................................................... 
 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 7 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

 

 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
 

 
  
 

 
Oświadczenie Nr 5 

 
 

Oświadczam, ze moje dziecko .....................................................................................  

(imię i nazwisko,) 

urodzone  dnia ................................ r. w .................................................................................. 

 

będzie kontynuowało realizację wychowania przedszkolnego / obowiązku szkolnego w roku 

szkolnym ................... w: 

..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 
(nazwa placówki) 

 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do informowania szkoły o zmianach formy spełniania przez syna/córkę 

obowiązku przedszkolnego. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących osoby wymienionej w oświadczeniu na podstawie ustawy z 

dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) tylko dla celów 
związanych z kontrolą realizacji obowiązku  przedszkolnego. 

 
 
 
 

              ......................................................................... 
 (podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 8 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

 

 
Chruślina, dnia ........................................ 

 

 

..........................................................                                                                 

 

.......................................................... 

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

 

Oświadczenie nr 6 

wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata 

  
Oświadczam, że dziecko 

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

                                                         (imię i nazwisko kandydata) 
o którego przyjęcie do klasy pierwszej wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w 

której jest troje i więcej dzieci. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    

  
 
 

...................................................................................... 
 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 
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2. Procedura zapisu dziecka do szkoły 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO   

  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 Data przyjęcia karty zgłoszenia:    _____._____.__________ Nr zgłoszenia            / 

 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) UCZNIA 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy.......................: 

 - Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w 

Chruślinie 

 

ROK SZKOLNY  ....................... 

Informacje o dziecku 

Nazwisko   Imię/ imiona    

Data 

urodzenia 
  Przynależność do 

obwodu 

szkolnego 

 - szkoła w Chruślinie 

 - inna szkoła 
Miejsce 

urodzenia 
  

PESEL              

Stały adres zameldowania 

dziecka 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy, poczta  

Adres zamieszkania dziecka 

(jeśli jest inny niż 

zameldowania) 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, poczta  

Dane szkoły obwodowej 

(wypełnić, jeśli dziecko należy 

do obwodu innej szkoły) 

Miejscowość   

Nazwa szkoły   

Rodzic  samotnie wychowujący dziecko   Tak             Nie 

Dziecko w rodzinie zastępczej   Tak             Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   Tak             Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   Tak             Nie 

Dziecko posiada opinię poradnia psychologiczno 

pedagogicznej 
  Tak             Nie 
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Dziecko będzie dojeżdżało autobusem  szkolnym   Tak             Nie 

Dziecko będzie oczekiwało na autobus szkolny w 

świetlicy szkolnej 
  Tak             Nie 

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z religii                               Tak             Nie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia                               Tak             Nie 

Dane rodziców (opiekunów) 

Dane  Matki (opiekunki) Ojca (opiekuna) 

Imię / imiona     

Nazwisko/ nazwiska     

Nr telefonu kontaktowego     

E-mail kontaktowy   

Adres zamieszkania / zameldowania:  

Dane adresowe   - stałego      - tymczasowego 
 - stałego      - 

tymczasowego 

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy, poczta     

   

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole (stan zdrowia, 

specyficzne potrzeby, zainteresowania, itp.) 

 

 

 

Deklaracje , zobowiązania rodziców 

Upoważniamy do odbioru ze szkoły (autobusu szkolnego) 

dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby nie będące 

pod wpływem alkoholu (poza rodzicami /opiekunami 

prawnymi).  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego  

odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego 

dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości 

organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie 

internetowej szkoły, w kronice  szkolnej   oraz tablicach   

ściennych   i   folderach   szkolnym   w   celu   informacji   i   

  Tak   Nie  
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promocji   Szkoły 

Przyjmuję do wiadomości, ze dyrektor szkoły w celu 

weryfikacji podanych danych może zażądać niezwłocznego 

dostarczenia dokumentów potwierdzających stan 

faktyczny podany we Wniosku. 

                    Tak                Nie  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) 

wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych 

naszych i naszego dziecka w celach związanych z 

przyjęciem i pobytem dziecka w szkole. 

   Tak   Nie 

    Zobowiązujemy się do: 
o przestrzegania postanowień statutu szkoły. 
o regularnego uiszczania wymaganych opłat z tytułu wyżywienia w wyznaczonym terminie.  
o uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
o przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć osobiście lub przez osobę 

pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 
o niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach. 
o ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich na tablicy w budynku szkoły oraz 
umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły 
podstawowej  do której wniosek został złożony. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. W przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia nieprawdy zawartej we Wniosku i karcie 

zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, nastąpi dyskwalifikacja dziecka z rekrutacji. 

 

 

Chruślina,  dnia ________________________                     Czytelne podpisy rodziców (opiekunów)                                                      

 Ojca (opiekuna) _____________________________________                                                      

Matki (opiekunki) _____________________________________             

Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do szkoły: 

Dziecko zostało przyjęte / nie zostało przyjęte do klasy ..................... Szkoły Podstawowej w Chruślinie 

z powodu ___________________________________________________________________________ 

                                                               (należy wskazać przyczyny w przypadku odmowy przyjęcia dziecka)) 

 

____________________________                                                           ______________________ 

                   (miejscowość, data)                                                                                                                            (podpis dyrektora)  
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3. Procedura rekrutacji uczniów do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
26, poz. 232, z późn. zm.). 
Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami 
polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 
131, poz. 1458) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U z dnia 30 października 2013 r., poz. 1265),  
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 
  

I.  Termin rekrutacji 
1.  Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w następujących terminach: 

a)    od 02.03. do 25.03 – pobieranie w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły   
(www.spchruslina.pl),  karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej  oraz wniosku -
  jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły;  wypełnione wnioski i karty zgłoszenia 
należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. 

b)    do 31.03 ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej, 
c)    do 20.04.– składanie odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej, 
d)    30.04.– przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania i ogłoszenie listy  dzieci 

przyjętych do klasy, 
e)    po 20.07.– ogłoszenie listy dzieci przyjętych spoza obwodu szkoły. 

II.  Obowiązek szkolny 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, 
w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
 

2.       Do klasy I przyjmowane są dzieci : 
a) 6- letnie posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

b) 7- letnie  
3.       Wymogu, o którym mowa w pkt. 2b nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko 

posiada negatywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

III. Zasady rekrutacji 
1.       Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu w oparciu o dane z ewidencji ludności 

dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje miejscowości: Chruślina, 
Chruślina Kolonia, Owczarnia, Niesiołowice, Chruślanki Mazanowskie. 

2.       Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów dziecko zamieszkałe poza obwodem 
szkoły może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3.       Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 
4.       W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców /prawnych opiekunów o przyjęcie do 

szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych 

http://www.spchruslina.strefa.pl/
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miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności 
następujących kryteriów: 

a)    w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 
b)    miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, 
c)    w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki. 
5.       Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor  

szkoły. 
IV. Postępowanie rekrutacyjne 
  

1.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora szkoły. 

2.       Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
3.       Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

     podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów 

 przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i 
nazwisko,  

     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
  

4.       Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 
kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko. 

  

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi 
  

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie 
dotyczącym obywateli polskich. 
  

VI. Odroczenia 

1.       W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 
dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

2.       Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka 
zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

3.       W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

VII. Zapisy 
  

     Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego 
rodzice lub prawni opiekunowie. 
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na: 

a)      pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkolnego  wniosku i karty 
zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, 

b)      wypełnieniu, podpisaniu, złożeniu wniosku i karty zgłoszenia dziecka do klasy 
pierwszej w sekretariacie szkoły, 

Rodzic /prawny opiekun osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły,  składając kartę 
zgłoszenia dziecka do  szkoły   (załącznik nr 1) oraz: 

a)    1 zdjęcie legitymacyjne /można uzupełnić we wrześniu/, 
b)    kserokopię lub oryginał skróconego aktu urodzenia (do wglądu), 
d)   rodzice /prawni opiekunowie dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia 

dziecka   składają wniosek do dyrektora szkoły – (załącznik nr 2) 
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e)   do karty zgłoszenia dziecka 6- letniego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są 
dołączyć: 

    zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że 
dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki w szkole, 

  

VIII. Przepisy końcowe 
  

       W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie 
zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci 
przyjętych do klasy I zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim. 
W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Chruślinie, a zapisanych do 
innych szkół rodzice powinni zawiadomić o tym fakcie sekretariat szkoły obwodowej (oświadczenie 
na stronie internetowej szkoły). 
  
ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY: 
  

1.       Karta zgłoszenia dziecka  do klasy pierwszej ( załącznik 1). 

2.       Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej. (dot. dzieci spoza obwodu szkoły)- (załącznik 2). 

3.       Oświadczenie Nr 1 – realizacja obowiązku szkolnego poza obwodem. 

4.       Oświadczenie Nr 2 – rodzic samotnie wychowujący dziecko. 

5.       Oświadczenie Nr 3 -  rodzina zastępcza. 

6.       Oświadczenie Nr 4 -  o niepełnosprawności dziecka lub innego członka rodziny. 

  
Dokumenty dodatkowe 

         Kserokopia lub oryginał skróconego aktu urodzenia (do wglądu). 

        Dowód osobisty rodzica. 

–      Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych określonych przez organ 

prowadzący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/karta-zgloszenia-dziecka-do-kl-pierwszej.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/wniosek-rodzica-o-przyjecie-dziecka-do-kl.-I.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%201-kontynuowanie-realizacji-obowiazku-szkolnego.doc
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%202-osoby-samotnie-wychowujacej-dziecko.docx
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%203-o-rodzinie-zastepczej.docx
file:///D:/myweb/rekrutacja/rekrutacja/oswiadczenie%204-o-niepelnosprawnosci.docx
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Załącznik nr 1 do procedury rekrutacji do klasy I 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO  KLASY PIERWSZEJ 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 Data przyjęcia karty zgłoszenia:    _____._____.__________ Nr zgłoszenia            / 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) UCZNIA 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej: 
 

 - Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych      

w Chruślinie 

ROK SZKOLNY 

.............................. 

 - dziecko sześcioletnie 

 - dziecko siedmioletnie 

Informacje o dziecku 

Nazwisko   Imię/ imiona    

Data 
urodzenia 

  
Przynależność do 
obwodu szkolnego 

 - szkoła w Chruślinie 

 - inna szkoła 
Miejsce 
urodzenia 

  

PESEL              

Stały adres zameldowania 
dziecka 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy, poczta  

Adres zamieszkania dziecka 
(jeśli jest inny niż 
zameldowania) 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, poczta  

Dane szkoły obwodowej 
(wypełnić, jeśli dziecko należy 
do obwodu innej szkoły) 

Miejscowość   

Nazwa szkoły   

Rodzic  samotnie wychowujący dziecko                                    Tak             Nie 

Dziecko w rodzinie zastępczej                                    Tak             Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

                                   Tak             Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności                                    Tak             Nie 

Dziecko posiada opinię poradnia psychologiczno 
pedagogicznej 

                                   Tak             Nie 

Dziecko będzie dojeżdżało autobusem  szkolnym (dotyczy                                    Tak             Nie 
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dzieci mieszkających od szkoły powyżej 3km) 

Dziecko będzie oczekiwało na autobus szkolny w świetlicy 
szkolnej 

                                   Tak             Nie 

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z religii/etyki                                    Tak             Nie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia                                    Tak             Nie 

Kryteria dodatkowe 
UWAGA  Jeżeli chcesz , by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, 

napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie (do pobrania w kancelarii szkoły)  potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

1.  Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do szkoły, do której został złożony wniosek  

2.  
Aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący, także w gospodarstwie 
rolnym)   

 

3.  
Rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi 
gospodarstwo lub działalność gospodarczą albo pobiera naukę w systemie dziennym 

 

Dane rodziców (opiekunów) 

Dane  Matki (opiekunki) Ojca (opiekuna) 

Imię / imiona     

Nazwisko/ nazwiska     

Nr telefonu kontaktowego     

E-mail kontaktowy   

Adres zamieszkania / zameldowania:  

Dane adresowe   - stałego      - tymczasowego  - stałego      - tymczasowego 

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy, poczta     

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole (stan zdrowia, 
specyficzne potrzeby, zainteresowania, itp.) 

 

Deklaracje , zobowiązania rodziców 

Upoważniamy do odbioru ze szkoły 
(autobusu szkolnego) dziecka, wymienione 
obok pełnoletnie osoby nie będące pod 
wpływem alkoholu (poza rodzicami 
/opiekunami prawnymi).  
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka,  od momentu jego  odbioru przez 
wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku 
mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i 
uroczystości organizowanych przez Szkołę 
oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

  Tak   Nie 
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umieszczanie zdjęć na stronie internetowej 
szkoły, w kronice  szkolnej   oraz tablicach   
ściennych   i   folderach   szkolnym   w   celu   
informacji   i   promocji   Szkoły 

Przyjmuję do wiadomości, ze dyrektor szkoły 

w celu weryfikacji podanych danych może 

zażądać niezwłocznego dostarczenia 

dokumentów potwierdzających stan 

faktyczny podany we Wniosku. 

  Tak                Nie  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) 
wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych 
osobowych naszych i naszego dziecka w 
celach związanych z przyjęciem i pobytem 
dziecka w szkole. 

  Tak   Nie 

Zobowiązujemy się do: 
o przestrzegania postanowień statutu szkoły. 
o regularnego uiszczania wymaganych opłat z tytułu wyżywienia w wyznaczonym terminie.  
o uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
o przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć osobiście lub przez osobę 

pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 
o niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach. 
o ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich na tablicy w budynku szkoły 
oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły 
podstawowej  do której wniosek został złożony. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. W przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia nieprawdy zawartej we Wniosku i karcie 

zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, nastąpi dyskwalifikacja dziecka z rekrutacji. 

 

 

   

Chruślina,  dnia ________________________                     Czytelne podpisy rodziców (opiekunów)                                                      

 Ojca (opiekuna) _____________________________________                                                      

Matki (opiekunki) _____________________________________             

 

Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej: 

Dziecko zostało przyjęte / nie zostało przyjęte do klasy pierwszej. 

z powodu ___________________________________________________________________________ 
                                                               (należy wskazać przyczyny w przypadku odmowy przyjęcia dziecka) 
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____________________________                                                           ______________________ 

                   (miejscowość, data)                                                                                                                            (podpis dyrektora)  

Załącznik nr 2 do procedury rekrutacji do klasy I 

...................................................................................                          Chruślina, dnia............................................... 

nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………………… 

adres zamieszkania/do korespondencji 

 

…………………………………………………………… 

adres zameldowania 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

WNIOSEK RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. 

POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W CHRUŚLINIE 

 w  roku szkolnym .................... 

* prosimy o czytelne wypełnienie wniosku drukowanymi literami 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………... 
                                                                                                                                                       (imiona i nazwisko) 

 
urodzonego …………………… w ……………………......., PESEL …………………………......... 
                                (data urodzenia)                        (miejscowość)                         
 

Zameldowanego ul……………………............... w ………...........................kod pocztowy……………….......   
 
Zamieszkałego ul. …………………................    w  ………………………….kod pocztowy…………….......  

 
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Chruślinie 
 w roku szkolnym ...................... 
 

Oświadczam, iż dziecko uczęszczało/ nie uczęszczało* do przedszkola / oddziału przedszkolnego         w 
szkole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(niepotrzebne skreślić) 
 

Nazwa i adres przedszkola (szkoły), do którego dziecko uczęszczało od ............... roku życia: 
 

................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

W związku z tym, że dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym do wniosku dołączam opinię 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  z 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
                                     (wpisać:  nazwę Poradni , numer i datę wydania opinii  lub   nie dotyczy) 
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Informuję, że szkołą rejonową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa im. 

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

w……………................................................................................................................................................  
 

 
Dane kontaktowe rodziców/opiekunów: 
Imię i nazwisko …………………………………… .........................................tel……………………………. 

Imię i nazwisko …………………………………… .........................................tel. …………………………… 

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić): 

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, 

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców  
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, 

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej, 

e) dzieci pracowników szkoły. 
 

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia 

 

 Przyjmuję do wiadomości, ze dyrektor szkoły w celu weryfikacji podanych danych może zażądać 
niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany we Wniosku. 

 Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia 
nieprawdy zawartej we Wniosku zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, nastąpi dyskwalifikacja 
dziecka z rekrutacji. 

 Zobowiązuję się pisemnie potwierdzić wolę korzystania z innych usług w szkole. 
 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu 

przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym ……………………. Administratorem danych jest szkoła 

wskazana w niniejszym formularzu. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz 

ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

  

........................................................ 

                                                                                    

                                                                               ..............………………………………………… 
                                                                                                                                                  (podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

  

Do wniosku dołączono: 

 

1. karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,  

2. kopia skróconego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w/w 

szkole - do wglądu)  
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3. dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna. 

 

 

Załącznik nr 3 do procedury rekrutacji do klasy I 

                                                                                                            Chruślina, dnia ......................................... 
.......................................................... 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
 

.......................................................... 
 
........................................................... 
              (adres zamieszkania) 
 

 
 

 
Oświadczenie Nr 1 

 
 

Oświadczam, ze moje dziecko .....................................................................................  

                                                                                                     (imię i nazwisko,) 

urodzone  dnia ................................ r. w .................................................................................. 

 

będzie kontynuowało realizację obowiązku szkolnego w roku szkolnym .......................... w: 

..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 
(nazwa placówki) 

 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do informowania szkoły o zmianach formy spełniania przez syna/córkę 

obowiązku szkolnego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących osoby wymienionej w oświadczeniu na podstawie ustawy z 
dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) tylko dla celów 
związanych z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego. 

 
 
 
 

                               ......................................................................... 
 (podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

 
 

....................................................................... 
(podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 4 do procedury rekrutacji do klasy I 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE Nr 2 
 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko4 .......................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką" dziecka. 

Oświadczam, że jestem zatrudniona (y) na podstawie:5 

1. Umowy o pracę 

2. Umowy cywilnoprawnej 

3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym 

4. Prowadzę gospodarstwo rolne / pozarolniczą działalność gospodarczą6. 

Miejsce zatrudnienia/uczelni: (Należy podać adres zakładu pracy/uczelni) 

 

Jestem świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 922). 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 
 
(Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

                                                           
4 Zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, samotne wychowanie dziecka oznacza to 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 
5 Właściwe podkreślić. 
6 Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 5 do procedury rekrutacji do klasy I 

 

 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
 

 
OŚWIADCZENIE Nr 3 

 
 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka……………………………………  

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

                                                    (imię, nazwisko i pesel dziecka)  

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania podanych informacji.  

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 

informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.  

 

 

                                                                                     ...................................................................................... 
 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Załącznik nr 6 do procedury rekrutacji do klasy I 

 

 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE Nr 4 

 

 

 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………….………………….  

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

Pesel……………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………………  

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

 

Dobrowolnie oświadczam, że wobec mnie, mojego dziecka do 16 roku życia lub osoby powyżej 16  

roku życia, którą mam na wychowaniu (odpowiednie należy podkreślić)  …………………………………………………… 

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

                                                        (imię, nazwisko i pesel dziecka)  

 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.  

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 

informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.  

 

 

                                                                                     ...................................................................................... 
 (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 
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4. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego 
 

I. Podstawa prawna  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811, z 2015 r. poz. 357) 

 

II. Cel procedury 

Celem procedury jest dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania zgodzie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

III. Zakres procedury 

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron (nauczycieli, 

dyrektora) w procesie wyboru i dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego. 

 

IV. Tok postępowania 

1. Program nauczania ogólnego dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor, na wniosek 

nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji 

wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku 

przedmiotowego lub ich części.  

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub 

we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 

(autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Opracowany, wybrany lub zmodyfikowany program musi spełniać warunki opisane 

w rozporządzeniu i jest dopuszczony do użytku, jeżeli: 

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego,  

2) zawiera: 

- szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

- treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, 

- sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 

uczniów oraz warunków dydaktycznych, 

- opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego 

uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – 

opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań, 

będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów,  

- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

 

W związku z tym przy ocenie opracowanego lub wybranego programu nauczyciel powinien 

posłużyć się „Arkuszem oceny programu” (załącznik nr 1) lub innym wybranym przez siebie 

arkuszem. 

 

5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania nauczyciel lub grupa nauczycieli 

przedstawia dyrektorowi dla danej klasy raz – na początku etapu kształcenia. Program dopuszcza się 

na cykl kształcenia. W związku z tym, wnioski dotyczą: 

 

- I klasy szkoły podstawowej dla cyklu I–III, 

- IV klasy szkoły podstawowej dla cyklu IV–VI. 

W kolejnych latach szkolny zestaw programów jest aktualizowany, ale jeżeli program nie 

ulega zmianie, nie ponawiamy wniosku. 
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1) Wniosek, o którym mowa w pkt 5 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedkłada 

dyrektorowi szkoły do 10 czerwca każdego roku, dla programów, które będą 

obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, wg wzoru (załącznik nr 2). 

2) Dyrektor szkoły dokonuje analizy przedstawionych wniosków i w ciągu 14 dni 

podejmuje następujące możliwe decyzje: 

a) W przypadku stwierdzenia, że zaproponowany przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli program spełnia wymagania opisane w rozporządzeniu oraz jest 

dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów, dla których jest przeznaczony, 

dyrektor przekazuje program do sekretariatu szkoły, gdzie zostaje on 

umieszczony w teczce „Proponowane programy nauczania ogólnego na lata 

szkolne ……… (np. 2009–2012)” Programy te są do wglądu wszystkich 

członków Rady Pedagogicznej w celu ostatecznego zaopiniowania. O swojej 

decyzji dyrektor informuje zainteresowanego nauczyciela ustnie. 

b) W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie 

wymagania rozporządzenia, dyrektor zwraca się o opinię o programie do:  

- nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla 

których program jest przeznaczony, lub 

- konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 

- zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 

  O swojej decyzji dyrektor informuje zainteresowanego nauczyciela ustnie. 

c) Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 21 dni, jednak nie później niż 

do 25 lipca i powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu 

nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i 

dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 

przeznaczony. 

d) Opinia nauczyciela lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole, o 

których mowa w pkt 7.2. jest sporządzana nieodpłatnie w ramach innych zadań 

nauczycieli, o których mowa w art. 42. ust.2. ustawy Karta Nauczyciela i wg 

wzoru (załączniki nr 3 i 4). 

e) Opinia konsultanta lub doradcy metodycznego jest sporządzana na zasadach 

obowiązujących w placówce, w której zatrudniony jest konsultant lub doradca 

metodyczny. 

f) W przypadku pozytywnej opinii, dyrektor postępuje jak w pkt 7.1. 

g) W przypadku opinii negatywnej, dyrektor do dnia 31 lipca informuje pisemnie 

(załącznik nr 5) zainteresowanego nauczyciela o powodach negatywnej opinii i 

zaleca wybór innego programu lub dokonanie zmiany w programie 

zaopiniowanym negatywnie (w zależności od treści opinii, o której mowa w pkt 

7.2.1.) w terminie do 20 sierpnia. 

h) Powtórnie wybrany lub zmodyfikowany program podlega postępowaniu jak w 

pkt 7.1. 

3) Przed sierpniowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszyscy jej członkowie mają 

możliwość zapoznania się z proponowanymi programami nauczania ogólnego 

zgromadzonymi w teczce, o której mowa w pkt 7.1. 

4) Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły zasięga opinii Rady na 

temat przedstawionych programów nauczania ogólnego. Wszystkie opinie są wyrażane 

w formie ustnej i protokołowane.  

5)  Dyrektor po wysłuchaniu wszystkich opinii dopuszcza do użytku szkolnego wszystkie 

przedstawione programy i włącza je do szkolnego zestawu programów nauczania na dany 

rok. 

 

V. Termin obowiązywania procedury 

Procedura obowiązuje od dnia ………………..………………… roku do odwołania. 

VI. Załączniki 

1. Arkusz oceny programu 

2. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania 

3. Opinie zespołu przedmiotowego 

4. Informacja dyrektora o negatywnej opinii. 
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Załącznik nr 1. Arkusz oceny programu 

 

ARKUSZ OCENY PROGRAMU WYBRANEGO DO REALIZACJI 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ................................................................................................. .................... 

NAUCZANY PRZEDMIOT …………………………………………….............................................................. ........ 

NAZWA PROGRAMU ……………….................................... AUTOR ………………………………………………. 

LICZBA GODZIN DANEGO PRZEDMIOTU W CYKLU KSZTAŁCENIA …………………………………….......... 

Lp. Lista kontrolna (wg rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2009 roku) TAK NIE 

1.  Czy program zawiera szczegółowe cele kształcenia?   

2.  Czy program zawiera szczegółowe cele wychowania?   

3.  Czy program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego? 

  

4.  Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z 

uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy?   

  

5.  Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania w 

zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program 

będzie realizowany? 

  

6.  Czy program zawiera opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku 

programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę 

programową kształcenia ogólnego — opis założonych osiągnięć ucznia z 

uwzględnieniem standardów wymagań? 

  

7.  Czy program zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania 

osiągnięć ucznia? 

  

8.  Czy program jest poprawny pod względem merytorycznym?   

9.  Czy program jest poprawny pod względem dydaktycznym?   

10.  Czy baza dydaktyczna szkoły umożliwia realizację programu?   

11.  Czy realizacja programu zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki 

odbywania zajęć?  

  

12.  Czy program uwzględnia zadania z programu wychowawczego szkoły?   

13.  Czy program uwzględnia zadania z programu profilaktycznego szkoły?   

14.  Czy program jest opracowany na optymalną liczbę godzin realizacji?   

15.  Czy program nie zawiera materiałów reklamowych, innych niż informacje o 

publikacjach edukacyjnych? 

  

16.  Inne uwagi o programie: 

 

 

Data i podpis nauczyciela: ……………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania 

 

..................................., ..................... 

(miejscowość                  data)   

.......................................................... 

imię i nazwisko nauczyciela 

.......................................................... 

nazwa szkoły 

.......................................................... 

adres zamieszkania 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA 

 

      Pan(i) 

      ......................................................... 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej  

      im. ................................................... 

      w ..................................................... 

 Działając na podstawie art. 22a ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 811) proszę o dopuszczenie do 

użytku szkolnego programu nauczania  

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

zatytułowanego ............................................................................................................................... 

autorstwa ........................................................................................................................................ 

wydawnictwo ……………………………………………………………….…………………… 

obejmującego etap edukacyjny ……………………………………..… w latach  

Program zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie programowej z dnia 

14 lutego 2017 roku i jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest 

przeznaczony. 

 

........................................................................... 

                                                                                        imię i nazwisko nauczyciela  

W załączeniu arkusz oceny programu 
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Dopuszczenie nr …. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chruślinie 

 

Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004r. Nr 256 ze zm.) oraz §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego 

podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

w dniu ………………  

Program dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do Szkolnego Zestawu 

Programów Nauczania. 
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Załącznik nr 3. Pozytywna opina zespołu przedmiotowego 

 

..................................., ..................... 

miejscowość                  data)   

.......................................................... 

imię i nazwisko przewodniczącego  

.......................................................... 

nazwa zespołu 

.......................................................... 

nazwa szkoły 

 

      Pan(i) …………………… 

                  Dyrektor 

      Szkoły Podstawowej Nr ........ 

      im. ................................................... 

      w ..................................................... 

 

 W odpowiedzi na Pana pismo z dnia ..............nr.................. w sprawie wyrażenia opinii 

o programie nauczania zatytułowanym ................................................ autorstwa 

................................. przeznaczonym do nauczania ...........................w klasie ........................... 

w latach ............................. informuję, że zespół .................................................. na 

posiedzeniu w dniu ....................................... dokonał analizy wyżej wymienionego programu 

zgodnie z zatwierdzonym przez Pana arkuszem kontrolnym.  

Po przeprowadzonej analizie zespół stwierdził, że przedstawiony program spełnia wymagania 

określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. 

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i 

programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 89 poz. 730), a w szczególności jest zgodny z podstawą programową nauczania 

..................................................... określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17 ).W 

związku z powyższym ,zespół ..................................... przedstawiony program  

OPINIUJE POZYTYWNIE 

........................................................................... 

                                                                                       podpis przewodniczącego zespołu 

Załączniki: 

1. Arkusz kontrolny 

2. Kserokopia protokołu posiedzenia zespołu 

 

 

 

 

 



 35 

Załącznik nr 4. Negatywna opina zespołu przedmiotowego 

 

..................................., ..................... 

miejscowość                  data)   

.......................................................... 

imię i nazwisko przewodniczącego  

.......................................................... 

nazwa zespołu 

.......................................................... 

nazwa szkoły 

 

      Pan(i) …………………… 

                  Dyrektor 

      Szkoły Podstawowej Nr ........ 

      im. ................................................... 

      w ..................................................... 

 

 

 W odpowiedzi na Pana pismo z dnia .....................nr.................. w sprawie wyrażenia 

opinii o programie nauczania zatytułowanym ..................................... autorstwa 

............................................ przeznaczonym do nauczania .......................................w klasie 

........................... w latach ….............. informuję, że zespół ........................................................ 

na posiedzeniu w dniu .................................. 

dokonał analizy wyżej wymienionego programu zgodnie z zatwierdzonym przez Pana arkuszem 

kontrolnym.  

Po przeprowadzonej analizie zespół stwierdził, że przedstawiony program nie spełnia 

wymagań określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 

czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 89 poz. 730), a w szczególności:  

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

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

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

………………………………………………... 

W związku z powyższym, zespół ..................................................... przedstawiony program  

OPINIUJE NEGATYWNIE 

 

........................................................................... 

                                                                                      podpis przewodniczącego zespołu 

Załączniki: 

1. Arkusz kontrolny 

2. Kserokopia protokołu posiedzenia zespołu 
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Załącznik nr 5. Informacja o negatywnej opinii 

 

 

..................................., ..................... 

(miejscowość                  data)   

 

 

 

      Pani/Pan ………………………… 

                                                     Nauczyciel …………………….. 

      w Szkole Podstawowej Nr ........... 

      im. ................................................... 

      w ..................................................... 

 

 

 W odpowiedzi na Pani/Pana wniosek z dnia ..............................  o dopuszczenie do 

użytku szkolnego programu nauczania ................................................., informuję, że działając w 

oparciu o § 4. ust. 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w 

sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i 

programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 89 poz. 730) , dyrektor zasięgnął opinii 

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

Przeprowadzona przez .............................................................. analiza programu, wykazała, że 

program nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust.1 wyżej wymienionego rozporządzenia, 

a w szczególności:  

..........................................................................................................................................................

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

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

………………………………… 

W związku z tym proszę o modyfikację programu i dostosowanie do wymagań rozporządzenia 

oraz do grupy uczniów, dla których jest przeznaczony, lub proszę dokonać wyboru innego 

programu spełniającego ww. warunki. 

Ostateczny termin przedstawienia wybranego programu upływa 20 sierpnia 

………………….roku. 

 

........................................................................... 

 

                                                                                       podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 6. Analiza zgodności programu z podstawą programową 

ARKUSZ ANALIZY ZGODNOŚCI PROGRAMU Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

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

NAUCZANY PRZEDMIOT 

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

NAZWA PROGRAMU 

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

LICZBA GODZIN DANEGO PRZEDMIOTU W CYKLU KSZTAŁCENIA 

………………………….............. 

LICZBA GODZIN NIEZBĘDNA DO REALIZACJI PROGRAMU 

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

Treści nauczania 

 – wymagania szczegółowe z podstawy programowej  

Czy zawarte są 

w programie? 

Tak Nie 

W tym miejscu należy wpisać wszystkie treści z podstawy 

programowej 
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WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

PROGRAMU: 

DOSTĘPNYCH W SZKOLE: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................... 

NIEZBĘDNYCH DO ZAKUPIENIA 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................... 

 

MOTYWACJA WYBORU PROGRAMU 

ZALETY DLA UCZNIA 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................... 

ZALETY DLA NAUCZYCIELA 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................... 

ZALETY DLA SZKOŁY 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................... 

 

.....................................   ............................................................. 

(miejscowość, data)          (imię i nazwisko nauczyciela) 
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5. Procedura wyboru podręcznika 
1)  Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

2) Mogą być stosowane wyłącznie podręczniki zgodne z podstawą programową. 

3) Nauczyciel powinien sprawdzić, czy podręcznik, który wybrał jest wpisany do wykazu 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4) Po spełnieniu ww. warunków nauczyciel podaje do wiadomości w sekretariacie nazwę 

podręcznika obowiązującego w następnym roku szkolnym w nieprzekraczającym terminie do 1 

czerwca. 

5)  Sekretariat przekazuje dyrektorowi listę podręczników w terminie do 5 czerwca. 

6) Podręczniki zostają wpisane do Szkolnego Zestawu Podręczników. 

7) Do 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (zarządzenie, strona 

internetowa, tablica ogłoszeń) zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku 

następnego roku szkolnego. 

8)  W wyjątkowych okolicznościach nauczyciel może wystąpić o zmianę podręcznika po tym 

terminie ale tylko wówczas gdy uzyska zgodę wszystkich rodziców /uczniów/ i zgłosi ten fakt 

dyrektorowi szkoły. 

9) Uczeń /rodzic/ w przypadku zmiany podręcznika nie może ponosić dodatkowych kosztów 

finansowych. 

10)  Dyrektor szkoły podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę podręcznika po 15 czerwca 

kierować się będzie zawsze dobrem ucznia. 

11)  Zmiana podręcznika podanego do publicznej wiadomości ( z wyjątkiem pkt 8,9) jest 

niedopuszczalna. 

12) Nauczyciel ocenia podręcznik za pomocą poniższego arkusza diagnostycznego. 
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Arkusz diagnostyczny podręcznika 

 

Przedmiot Zeszyt ćw. Płyta Inne 

klasa Nauczyciel 

   

Autor: Cena: 

Tytuł: Stron: 

Wydawnictwo: Format: 

Nr na liście MEN 

Nr w szkolnym zestawie podręczników: 

 

1 Czy treści podręcznika są aktualne? 
TAK NIE NIE W PEŁNI 

Komentarz:    

2 Czy podręcznik nie zawiera błędów merytorycznych 
   

Komentarz:    

3 Czy ilustracje, tabele są dla ucznia czytelne i zrozumiałe? 
   

Komentarz:    

4 
Czy zamieszczone ćwiczenia umożliwiają realizację podstawy 

programowej? 

   

Komentarz:    

5 Czy podręcznik zawiera treści zgodne z podstawą programową? 
   

Komentarz:    

6 Czy podręcznik zawiera treści zbędne? 
   

Komentarz:    

7 
Czy wspiera realizację szkolnego programu wychowawczego i 

profilaktycznego? 

   

Komentarz:    

8 Czy prezentowane treści są uporządkowane 
   

Komentarz:    

Ogólne wrażenie    
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6. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć 

edukacyjnych. 
 

1) W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też 

nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia. 

2) Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, 

urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, 

a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli 

stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma 

prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący 

natychmiast powiadamia dyrektora, a w razie jego nieobecności osobę zastępującą. 

3) Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji 

lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.): 

Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu higienistki szkolnej celem 

udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim 

odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (sprzątaczka, woźna itp.). 

O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora lub osobę zastępującą go. 

Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi nauczyciel 

natychmiast wycofuje je z użytkowania.  Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek 

upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą 

w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. 

Zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego. 

4) Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza: 

a) Po stwierdzeniu, że wypadek któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy 

należy doprowadzić go do gabinetu dyrektora lub do sekretariatu / lub umieścić w 

bezpiecznym, odizolowanym miejscu. 

b) W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia  należy natychmiast wezwać pogotowie 

ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu. 

c) Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy 

przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie 

ucznia. 

d) Dyrektor lub osoba zastępująca go  powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia oraz inspektora bhp. 

e)  Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor powołuje komisję badającą przyczyny 

jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski 

mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

f) Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

5) Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała 

lub ze skutkiem śmiertelnym: 

a) W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu 

pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i 

życie ucznia. 

b)  Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce 

dyrektora lub osobę zastępującą go. 

c) Dyrektor  lub osoba zastępująca go, informuje o zdarzeniu Posterunek Policji w Opolu 

Lub., Państwową Inspekcję Pracy, SANEPiD, rodziców (opiekunów prawnych) oraz 

organ prowadzący. 

d) Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe 

pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

e)  Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor  lub osoba zastępującą go powołuje 

komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który 

musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

f) Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na 

posiedzeniu rady pedagogicznej. 
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7. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w szkole 

 

Podstawa prawna 
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych 

szkół ( Dz. U z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 222) 

2) Statut Szkoły Podstawowej w Chruślinie 

3) Kontrakt między rodzicami, uczniami i Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w 

Chruślinie 

4) Regulamin szkoły 

Procedura 
- uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność. 

- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie czy kradzież 

sprzętu poza zdeponowanym u dyrektora szkoły. 

- telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach, można korzystać z niego 

wyłącznie w czasie przerw. 

- nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

- nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego 

(dotyczy to zarówno  telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza mp ) 

- w czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy mp, nie można także 

korzystać ze słuchawek; sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie 

szkolnej. 

- w przypadku naruszania powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania 

telefonu, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora 

szkoły. Zdeponowanie winno odbyć się w obecności ucznia, po uprzednim 

wyłączeniu telefonu. 

- po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają 

oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach 

prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły). 

- jeżeli sytuacja powtarza się trzeci raz, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do 

szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. Uczeń 

ma możliwość skontaktowania się z rodzicami poprzez telefoniczny aparat w 

sekretariacie szkolnym, 

- w przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania 

o 1 stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do 

nagannej. 

- wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem 

spraw do sądu rodzinnego. 
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8. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji 
Podstawa prawna  

1) Statut szkoły 

2) Zarządzenie dyrektora szkoły 

3) Kontrakt z rodzicami i uczniami 

Definicja 

Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające 

normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej. 

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia, powstałego w sali bądź na piętrze, 

niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów. 

Procedura 

- jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi 

na normalną realizację lekcji, powinien wysłać on przewodniczącego samorządu 

klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do 

sekretariatu szkoły. sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania 

dyrekcji o zaistniałych sytuacjach. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej 

sytuacji z pomocy pracownika niepedagogicznego obsługującego dane piętro . 

pracownik ten jest zobowiązany do udzielenia nauczycielowi wszelkiej pomocy. 

- pedagog szkolny zobowiązany udać się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalić, 

którzy uczniowie przeszkadzają nauczycielowi, a w razie konieczności zabrać ich z sali 

lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. do pokoju pedagogów, lub- w 

uzasadnionych przypadkach-do gabinetu dyrektora szkoły. 

- pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, 

w zależności od popełnionego wykroczenia. 

- jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca 

na wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

- jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i 

wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

- jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach-

postępować należy wg tych procedur. 

 

UWAGA! 

Nie należy zakłócić toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie 

aktualnie popełnili wykroczenie).  
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9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły przez ucznia 
Podstawa prawna 

1) Statut szkoły 

2) Zarządzenie dyrektora szkoły 

3) Kontrakt z rodzicami i uczniami 

4) Obowiązujące akty prawne 

Definicja 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły 

uznajemy:  

a) lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach, 

b) prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach, 

c) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, 

d) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej, 

e) użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, 

f) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników, 

g) naruszenie ich nietykalności osobistej .  

Procedura 

- w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność 

nauczyciela lub  innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny 

szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do 

dyrektora szkoły , a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga 

szkolnego. 

- w obecności pracowników wymienionych w pkt 1) procedury uczeń odbywa z nimi 

rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek 

środków psychoaktywnych bądź alkoholu, poddany jest wstępnemu badaniu 

alkosensorem i narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i 

narkotyków w moczu. 

- jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni 

opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu 

postępowania. 

- jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2) i 3), procedura 

przebiega następująco: 

 

Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a zdarzenie dotyczy punktu 

1)lub 2) definicji:  

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji, 

- uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i statutu, 

- rodzice /prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, 

zawierający dalsze zasady współpracy stron, 

- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach . 

Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:  

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji, 

- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i statutu, 

- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień, 

- rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą indywidualny kontrakt, 

zawierający dalsze zasady współpracy stron, 

- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

- szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego 

postępowania, 

- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach. 

Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: 
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- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji i wzywa ich do szkoły, 

- wzywana jest natychmiastowo policja lub straż miejska, 

- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i statutu, 

- uczeń ma obniżona ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień , 

- rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, 

zawierający dalsze zasady współpracy stron, 

- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana 

także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

- osoba poszkodowana zgłasza na policję doniesienie o popełnieniu przestępstwa z 

powództwa cywilnego, 

- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach. 

 

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków do 

skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni od jej 

zastosowania. 

Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej, w sekretariacie szkoły. 

Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących, z nadaniem numeru. Dyrektor 

szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców. 
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10. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa, że uczeń 

palił papierosy na terenie szkoły. 
Podstawa prawna 

1) Statut szkoły 

2) Zarządzenie dyrektora szkoły 

3) Kontrakt z rodzicami i uczniami 

4) Obowiązujące akty prawne 

Procedura 

a) w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły 

papierosy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie 

podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w 

przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego. 

b) w obecności pracowników wymienionych w pkt a) procedury oraz wychowawcy 

uczeń odbywa z nim rozmowę wstępną. 

Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia: 

- wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o 

zdarzeniu, 

- uczeń otrzymuje do wypicia kieliszek lekarski oleju jadalnego, 

- uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie 

regulaminu szkoły i statutu, 

- uczeń podpisuje ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady 

współpracy stron. 

Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia: 

- wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o 

zdarzeniu, 

- uczeń otrzymuje do wypicia kieliszek lekarski oleju jadalnego, 

- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie 

regulaminu szkoły i statutu, 

- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o co najmniej jeden stopień, 

- rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, 

zawierający dalsze zasady współpracy stron, 

- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o 

zaistniałych okolicznościach. 

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni 

od jej zaistnienia 

Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. 

Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i dostaje nadany numer . 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców. 
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11. Procedury interwencji szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii/ alkoholizmowi 
Procedura I  - narkotyk na terenie szkoły (substancja wyglądem przypominająca narkotyk) 

 

Krok I- zabezpieczenie  (przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, dostępem osób   

niepowołanych) 

- umieszczenie substancji w papierowej kopercie, woreczku foliowym, „koszulce” 

biurowej itp. 

- przeniesienie substancji w bezpieczne miejsce, np. do gabinetu dyrektora, 

pedagoga itp. 

- ustalenie okoliczności zdarzenia 

Krok II- powiadomienie dyrektora szkoły 

- nauczyciel przekazuje dyrektorowi zabezpieczoną substancję oraz informacje o 

dotychczasowych ustaleniach. 

- w przypadku nieobecności dyrektora dalsze czynności nauczyciel podejmuje 

samodzielnie 

Krok III- zawiadomienie policji 

- dyrektor/ nauczyciel wzywa do szkoły policję w każdym przypadku ujawnienia 

substancji wyglądem przypominającej narkotyk  

- po przybyciu policji nauczyciel/dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję 

oraz informuje o ustaleniach dotyczących okoliczności zdarzenia. 

UWAGA! 

Ograniczenie się do zabezpieczenia narkotyku wyłącznie w ramach czynności 

wewnątrzszkolnych, przy braku powiadomienia policji, stanowi naruszenie art.48 ust.1 

Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Procedura II -  Uczeń z narkotykiem (podejrzenie posiadania przez ucznia substancji 

psychoaktywnej ) 

Należy dążyć do zapewnienia obecności dorosłego świadka (wychowawcy klasy lub 

pedagoga szklonego) podczas trwania całej procedury.  

Krok I – zabezpieczenie 

- nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy/ grupy, zapewnia stałą obecność 

przy uczniu osoby z personelu szkoły i uniemożliwia kontakt z innymi osobami. 

- nauczyciel poleca uczniowi wydanie substancji (opróżnienie kieszeni, zawartości 

torby/ plecaka itp). 

UWAGA! Nauczyciel nie ma prawa przeszukać ucznia. 

- w przypadku dobrowolnego wydania przez ucznia substancji narkotycznej 

nauczyciel zabezpiecza ją zgodnie z procedurą I. 

- nauczyciel ustala okoliczności wejścia ucznia w posiadanie narkotyku 

Krok II - powiadomienie dyrektora szkoły 

- nauczyciel przekazuje dyrektorowi zabezpieczoną substancję wraz z informacją 

dotyczącą okoliczności zdarzenia. 

- w przypadku nieobecności dyrektora dalsze czynności nauczyciel podejmuje 

samodzielnie. 

- do momentu przybycia policji i rodziców dziecko pozostaje pod opieką 

nauczyciela/dyrektora lub innej wskazanej przez nich dorosłej osoby 

Krok III – zawiadomienie policji i rodziców dziecka 

Dyrektor/ nauczyciel zawiadamia policję oraz rodziców/opiekunów dziecka 

W przypadku braku możliwość skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami dziecka należy 

wezwać pedagoga szkolnego 

UWAGA! Do czasu przybycia policji dziecko powinno przebywać w obecności nauczyciela/ 

pedagoga i ewentualnie rodzica/ opiekuna: 

- po przybyciu policji nauczyciel/dyrektor przekazuje ucznia, zabezpieczoną 

substancję oraz informacje dotyczące okoliczności zdarzenia, udziela 

niezbędnych wyjaśnień 

- policja zgodnie ze swoimi kompetencjami wykonuje określone czynności wobec 

dziecka z udziałem jego rodzica / opiekuna a w razie jego nieobecności z 

udziałem pedagoga szkolnego. 
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Procedura III - Uczeń pod wpływem narkotyków/ alkoholu 

(zachowanie ucznia wskazuje iż jest on pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innej 

substancji odurzającej) 

Należy dążyć do zapewnienia obecności dorosłego świadka (wychowawcy klasy lub 

pedagoga szklonego) podczas trwania całej procedury.  

Krok I – zabezpieczenie 

- nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy/ grupy, zapewnia stałą obecność 

przy uczniu osoby z personelu szkoły i uniemożliwia kontakt z innymi osobami. 

- nauczyciel ustala okoliczności odurzenia się ucznia (co zażył, od kogo nabył 

środek odurzający itp.) 

Krok II - powiadomienie dyrektora szkoły 

- nauczyciel przekazuje dyrektorowi informacje dotyczące okoliczności zdarzenia  

- w przypadku nieobecności dyrektora dalsze czynności nauczyciel podejmuje 

samodzielnie 

Krok III - wezwanie pomocy medycznej / rodziców dziecka 

- gdy istnieją okoliczności wskazujące na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub 

życia dziecka, dyrektor/ nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe oraz 

powiadamia rodziców/ opiekunów dziecka. 

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami dziecka należy 

wezwać pedagoga szkolnego. Gdy brak jest symptomów wskazujących na bezpośrednie 

zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, należy rozważyć możliwość dowiezienia (wspólnie z 

rodzicem/ opiekunem) dziecka do najbliższej placówki służby zdrowia, między innymi w 

celu poddania ucznia badaniom przy pomocy specjalistycznych urządzeń (alkomatu, testerów 

narkotykowych itp.) 

Krok IV - powiadomienie policji 

- policję należy wezwać w każdym przypadku kiedy zachowanie ucznia wskazuje, 

że jest on pod wpływem narkotyków/alkoholu, przy czym w sytuacji, gdy uczeń 

swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub 

innych osób, należy powiadomić policję i jednocześnie wezwać pogotowie  

- po przybyciu policji nauczyciel/ dyrektor przekazuje informacje dotyczące 

okoliczności zdarzenia oraz udziela niezbędnych wyjaśnień.  
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12. Procedura wdrażania jednolitego stroju w szkole 
Podstawa prawna 

1) Statut szkoły 

2) Zarządzenia dyrektora szkoły 

3) Kontrakt z rodzicami i uczniami 

4) Aktualne akty prawa oświatowego 

Procedura  

- decyzje o wyborze obowiązującego w szkole jednolitego ubioru podejmują wspólnie rada 

pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. 

- dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, przygotowując propozycje do wyboru, 

ma obowiązek uwzględnić status materialny większości uczniów, a najbardziej 

potrzebującym zapewnić dofinansowanie. 

- uczniowie mają obowiązek noszenia wybranego stroju w szkole w każdy dzień powszedni, z 

wyjątkiem dni, w które obowiązuje strój galowy. 

- uczeń, który w dniu powszednim nie przyszedł do szkoły w obowiązującym stroju ma 

obowiązek w tym dniu nosić strój galowy. 

- w przypadku, gdy uczeń nie ma na sobie wyznaczonego stroju (mundurka) lub stroju 

galowego, otrzymuje ostrzeżenie, zgodnie ze statutem szkoły. 

- gradacja kar zgodna jest z założeniami statutu szkoły. 

- notoryczne niewywiązywanie się z obowiązków ucznia przez brak obowiązującego stroju 

(lub stroju galowego) może spowodować obniżenie oceny z zachowania nawet o dwa stopnie 

w stosunku do całokształtu postawy ucznia. 
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13. Procedura rozstrzygania sporów pomiędzy organami szkoły. 
 

1) Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie 

ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły. 

2) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany 

zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk. 

3) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony 

sporu. 

4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

5) Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

6) Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje 

Zespół Mediacyjny. 

7) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o 

najdłuższym stażu pracy. 

8) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas 

nieokreślony. 

9) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić 

funkcję nauczyciela. 

10) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w 

ust.  7. 

11) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub 

Dyrektora Szkoły. 

12) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, a Dyrektorem 

Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 

bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

13) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie. 

14) O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z 

pełnym uzasadnieniem. 

15) Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna. 
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14. Procedura rozstrzygania sporów pracownik szkoły-dyrektor 
 

1) Wpłynięcie pisemnej informacji do Rady Pedagogicznej skierowanej przez jedną ze stron 

konfliktu o zaistniałym sporze. 

2) Wstępne zapoznanie się przez Radę Pedagogiczną z zaistniałym problemem między 

nauczycielem a dyrektorem. 

3) Podanie propozycji rozwiązania sporu  przez Radę Pedagogiczną. 

4) W przypadku nieprzyjęcia zaproponowanych rozwiązań przez strony konfliktu, Rada 

Pedagogiczna powołuje komisję w składzie: 

a) 2 członków Rady Pedagogicznej, 

b) przedstawiciel Związku Zawodowego  na prośbę strony, 

c) przedstawiciel Organu Prowadzącego i Organu Nadzorującego. 

5) Decyzja komisji. 

6) Poinformowanie stron o zajętym stanowisku oraz możliwościach i terminie odwołania się 

od decyzji komisji. 
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15. Procedura rozstrzygania sporów między pracownikami szkoły. 
 

1) Wpłynięcie informacji do dyrektora szkoły skierowanej przez jedną ze stron konfliktu o 

zaistniałym sporze.  

2) Zapoznanie się przez dyrektora z zaistniałym problemem.  

3) Przedstawienie stronom propozycji rozwiązywania sporu. 

4) Wydanie przez dyrektora szkoły decyzji rozwiązania konfliktu.  

5) W przypadku nieprzyjęcia proponowanego rozwiązania sporu poinformowanie stron o 

możliwości odwołania się do Organu Prowadzącego. 
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16. Procedura rozstrzygania sporów nauczyciel-uczeń 
 

1) Wpłynięcie zgłoszenia o zaistnieniu sporu od jednej ze stron konfliktu do wychowawcy 

(jeśli stroną jest wychowawca  - do dyrektora) 

2) Zapoznanie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z zaistniałym problemem. 

3) Próba rozstrzygnięcia sporu na drodze wymiany zdań pomiędzy uczestnikami sporu i 

osobami poinformowanymi. 

4) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia powołanie komisji w składzie: 

a) 2 członków rady pedagogicznej, 

b) dyrektor szkoły, 

b) wychowawca (jeśli nie jest stroną w konflikcie), 

c) 2 świadków w sporze, 

d) 2 członków samorządu uczniowskiego. 

5) Rozstrzygnięcie sporu i ewentualne sankcje karne zgodne ze Statutem Szkoły i Kartą 

Nauczyciela. 

6) Poinformowanie stron o możliwości i terminie odwołania się od decyzji komisji, do 

Organu Prowadzącego.      
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17. Procedura rozstrzygania sporów rodzic-nauczyciel 
 

1) Przyjęcie przez dyrektora zgłoszenia o zaistnieniu sporu. 

2) Wstępne zapoznanie się z problemem. 

3) Wyjaśnianie sytuacji i ustalenie sposobu rozwiązania sporu. 

4) Wydanie decyzji. 

5 )  Poinformowanie stron o możliwości i terminie odwołania się od decyzji do organu 

prowadzącego. 
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18. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie 

szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.) 
 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do: 

1) Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeśli uczeń odmawia oddania 

przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma obowiązek oddać niebezpieczny 

przedmiot do depozytu) 

2) Powiadomienie wychowawcy klasy. 

3) W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - 

w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do 

zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom- odizolowanie ucznia. 

4) Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu. 

5) Wezwanie policji. 

6) Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia. 

7) Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką. 

8) Obniżenie oceny z zachowania. 
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19. Procedura postępowania w sytuacji wagarów ucznia 
 

1) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca telefoniczne 

powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności - ustalenie przyczyny 

nieobecności. 

2) W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu - wychowawca na wniosek 

rodziców usprawiedliwia nieobecność ucznia 

3) W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia - wychowawca wpisuje w 

dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną. 

4) W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z 

uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał. 

5) Udzielenie upomnienia oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym. 

6) W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień 

wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny 

nieobecności. 

7) W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia - 

po dwóch tygodniach nieobecności dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do 

rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki. 

8) W przypadku niereagowania prawnych opiekunów/rodziców na przedłużające się wagary, 

wizyta wychowawcy w domu ucznia. 

9) W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców ucznia wszczęcie 

postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego 

przez organ prowadzący 

10) Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

20. Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości 

(np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzwanie): 
 

Pracownik szkoły 

1) Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań 

sprawcy wobec ofiary. 

2) Rozdzielenie stron. 

3) Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 

4) Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji. 

5) Rozmowa z uczniem - zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie. 

6) Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia wychowawcy klasy. 

 

Wychowawca 

1) Rozmowa ucznia z wychowawcą klasy. 

2) Gdy dane zdarzenie powtórzy się więcej niż 3 razy - upomnienie wychowawcy i odpowiedni 

zapis w dzienniku szkolnym. 

3) Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie - poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie; 

upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania. 
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21. Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie 

zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.): 
 

 

Pracownik szkoły 

1) Zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych 

zachowań sprawcy wobec ofiary 

2) Rozdzielenie stron. 

3) Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 

4) Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji. 

5) Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

6) Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności 

7) Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy) 

rozpoczęcie procedury wobec sprawcy zdarzenia. 

Wychowawca 

1) Powiadomienie dyrekcji o zaistniałym zdarzeniu. 

2) Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia 

3) Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia - poinformowanie go o poważnym naruszeniu 

obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania. 

Dyrektor szkoły 

1) Wezwanie rodziców - powiadomienie ich o zaistniałym fakcie. 

2) Ustalenie okoliczności zdarzenia - wysłuchanie stron. 

3) W przypadku poważnego wykroczenia - wezwanie policji i przeprowadzenie rozmowy z uczniem w 

obecności rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły. 

4) Upomnienie dyrektora szkoły - odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym. 

5) Obniżenie oceny z zachowania. 
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22. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 

własności 

1) Interwencja- powstrzymanie sprawców. 

2) W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi 

osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu 

ustalenie sprawcy/sprawców. 

3) Wezwanie rodziców 

4) W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. 

5) Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych 

wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody. 

6) Obniżenie oceny z zachowania. 
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23. Procedura postępowania w przypadku kradzieży 
 

1) Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia przyczyn kradzieży. 

2) Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3) Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im informacji. 

4) Sporządzenie zapisu w dzienniku szkolnym. 

5) Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów skradzionego 

przedmiotu. 

6) W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji. 

7) Dalszy tok postępowania prowadzi policja. 
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24.  Procedura uzyskiwania zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 
Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 

Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 

2. Statut Szkoły Podstawowej w Chruślinie 

Procedura postępowania: 
1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. 

2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. W wyjątkowych sytuacjach (np. przeziębienie, inna niedyspozycja zdrowotna) mogą zwolnić 

ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) 

poprzez odręcznie napisane zwolnienie. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna 

przekroczyć dwóch tygodni w półroczu. 

4. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte 

zaświadczeniem lekarskim. 

5. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń przekazuje nauczycielowi 

wychowania fizycznego, który obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania w/w 

zaświadczenia w dzienniku lekcyjnym w uwagach; nauczyciel obowiązany jest 

przechowywać je do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia, z zastrzeżeniem pkt 5. 

6.  Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż jeden miesiąc, uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie) składa wraz z podaniem w sekretariacie uczniowskim. W 

przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń lekarskich dyrektor szkoły wydaje 

decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich 

zaświadczeń. 

7.  Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku 

szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia z zajęciach wychowania fizycznego. 

8. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni 

opiekunowie). Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego składane jest w 

sekretariacie, z załączonym orginalnym zaświadczeniem lekarskim. 

9.  Podanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie 

później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jego wystawienia. 

10. Zwolnienie niedostarczone w wyżej wskazanym terminie jest ważne od daty jego złożenia w 

sekretariacie uczniowskim wraz z podaniem. 

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w 

terminie 7 dni roboczych od daty złożenia podania. Rodzice (prawni opiekunowie) lub 

pełnoletni uczniowie odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie. 

12. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się za 

pośrednictwem dyrektora szkoły do Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni. 

13.  O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego zostaje  poinformowany, za 

pośrednictwem sekretariatu, nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz 

wychowawca ucznia.  

14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a 

jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy 

wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega 

klasyfikacji z wychowania fizycznego. 

15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego za całe półrocze roku 

szkolnego  lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 

zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 

w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tych zajęć na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego wraz z podaniem o zwolnienie z 

zajęć wychowania fizycznego, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.  O tym fakcie 
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informowany jest nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca 

za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

17. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego do domu/rozpoczynający później zajęcia 

ma zaznaczane w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione. 

18. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące 

zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) lub 

pełnoletni uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest 

uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

 Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszej godzinie wychowawczej 

w danym roku szkolnym, rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym w danym roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami również wychowawca klasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

zał 1                                                                                                 ........................................................ 

                                                                                                                       (miejscowość, data ) 

 

 

Dyrektor 

                  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 

   w Chruślinie 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

  

Proszę o zwolnienie mojego syna / córki ………................................................................................ ur. 

..............................................................., ucznia / uczennicy klasy ............................................. zajęć 

wychowania fizycznego /określonych ćwiczeń *  w okresie :  

- od dnia ....................................... do dnia ......................................... 

 - na okres roku szkolnego 20….…/20......... z powodu 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. ...............................................  

 

 

........................................................... 

(podpis rodziców /prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 
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zał. 2 

...................................................    ................................................. 

(pieczęć szkoły)                                                                             (miejscowość i data) 

 

Decyzja nr ..................... 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

 

Działając na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia  

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.  

z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.)  po rozpatrzeniu: 

 wniosku Pana /Pani/Państwa ................................................. z dnia ............................ 

 zaświadczenia lekarza specjalisty z dnia ................................... 

 

zwalniam ………………………………… ucznia klasy……… ur. ……………… r.  

                        (imię i nazwisko ucznia)                                       (data urodzenia) 

 

w…………………………………............... 

                     (miejsce urodzenia) 

 

□ z zajęć wychowania fizycznego  

□ z ćwiczeń  zajęć wychowania fizycznego .................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  

w okresie od………...………. do………………….. 

 

............................................................ 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

Otrzymują: 

1. Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) 

2. a/a  

Do wiadomości 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego,  

2. Wychowawca klasy 
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25. Procedura organizowania pomocy psychologiczno– pedagogicznej w szkole 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych. 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z póź. zmianami). 

Informacje ogólne: 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności: 

 z niepełnosprawności; 

 z niedostosowania społecznego; 

 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

 ze szczególnych uzdolnień; 

 ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

 z zaburzeń komunikacji językowej; 

 z choroby przewlekłej; 

 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

 z niepowodzeń edukacyjnych; 

 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący 

szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami". 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

 rodzicami uczniów; 
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 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi 

dalej "poradniami"; 

 placówkami doskonalenia nauczycieli; 

 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

 ucznia; 

 rodziców ucznia; 

 dyrektora szkoły; 

 nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

 pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

 poradni; 

 pomocy nauczyciela; 

 pracownika socjalnego; 

 asystenta rodziny; 

 kuratora sądowego. 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie: 

 klas terapeutycznych; 

 zajęć rozwijających uzdolnienia; 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 porad i konsultacji. 

9. W  szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

10. Liczba uczestników poszczególnych zajęć: 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów; 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – do 8 uczniów; 

 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne – do 5 uczniów, logopedyczne – do 4 

uczniów, socjoterapeutyczne –  do 10 uczniów, rewalidacja -zajęcia indywidualne. 

11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a 

godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. 

12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym 

niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

13. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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Procedura organizowania pomocy: 

1. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się lub szczególnych 

uzdolnień oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem i informują o tym  wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy lub dyrektor  informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę. 

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, odpowiednio wychowawca klasy lub 

dyrektor  planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane. 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

7. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz - w zależności od 

potrzeb - z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią itp. 

8. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form 

udzielania tej pomocy, a  także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

11. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia. 
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Dokumentowanie udzielania pomocy  

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy: 

1. Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć. 

Wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub 

wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku 

zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i 

wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków 

na zajęciach. 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET), 

opracowanym dla ucznia.
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załącznik nr 1 

WYKAZ UCZNIÓW KLASY ………… OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

W ROKU SZKOLNYM …………………………………… 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Formy pomocy 

Okres udzielania 

pomocy 

Wymiar 

godzin 
Prowadzący Uwagi 

       

       

       

       

       

       

       

 

Podpis wychowawcy             .......................................... 

podpis dyrektora szkoły        ..........................................
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Załącznik 2 

 

Ustalone formy, okres oraz wymiar godzin udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla ucznia/uczennicy………………………………… 

………………………………………… klasy ……… w roku szkolnym ………………… 

 

Forma Okres Wymiar godzin 

Klasa terapeutyczna   

Zajęcia rozwijające uzdolnienia   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia socjoterapeutyczne   

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym   

Zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

  

Warsztatów   

Porady i konsultacje dla uczniów   

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

rodziców 

  

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

nauczycieli 

  

 

Podpis wychowawcy klasy                                                                                        
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Załącznik  3 

Chruślina, dnia …………………… 

                                                                                   Szanowni Państwo 

………………………………………………….. 

Informacja dla rodziców dotycząca przyznanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

Szkole Podstawowej w Chruślinie dla ucznia / uczennicy 

………………………………………………………………………………… 

Forma Okres Wymiar godzin 

Klasa terapeutyczna   

Zajęcia rozwijające uzdolnienia   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia socjoterapeutyczne   

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym   

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej 

  

Warsztatów   

Porady i konsultacje dla uczniów   

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców   

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli   

Podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik 4 

Chruślina, dnia ……………………..r 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego syna / córki 

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

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

w zaproponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  Szkole Podstawowej w 

Chruślinie  w roku szkolnym …………………………………………………  

                                                                  

……………………………………………………………….. 

                                                                                 podpis rodziców/prawnych  opiekunów 

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

*Właściwe podkreślić 
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Załącznik 5 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM  

    EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY 

  

 
1. Metryczka: 

 

Imię i nazwisko dziecka/ucznia: 

 

Data urodzenia: 

 

Placówka; grupa/klasa: 

 

 

Podstawa objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr       wydane przez  

 

 

IPET opracowano na okres: 

 

 

2. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 

 

 

 

 

3. Opracowane wyniki z rozpoznania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

dziecka/ucznia  w tym: 

 

Mocne strony sprzyjające rozwojowi: 

 

 

 

Słabe strony, pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności: 

 

 

    

Informacje o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w grupie przedszkolnej/szkolnej: 

 

 

 

 

4.  Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców  

i specjalistów:  

 

działania o charakterze rewalidacy 
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Cele terapeutyczne wynikające z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka: 

 

 

 

 

Zestaw wskazań nakierowanych  na niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych 

ważnych dla realizacji celów edukacyjnych  

i terapeutycznych: 

 

 

 

 

Warunki zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności: 

 

 

 

5.  Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, w tym: 

 

Cele edukacyjne wskazane w programie nauczania:  

 

 

 

Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania: 

 

 

 

 

6.  Procedury osiągania celów: 

  

a) określenie metod pracy i środków  dydaktycznych: 

 

 

b) formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy, ustalone przez dyrektora przedszkola 

lub szkoły, będą realizowane:  

c) określenie rodzaju i wsparcia w trakcie zajęć dydaktycznych: 

 

 

 

7.   Wykaz zajęć z załączonym ich programem: 

 

 

 

8.   Zakres współpracy z rodzicami dziecka/ucznia i instytucjami: 

 

 

 

 

9.   Uwagi dodatkowe: np. modyfikacje IPET(data , obszar, rodzaj modyfikacji, podpis osoby 

wprowadzającej modyfikację, adnotacja o poinformowaniu rodziców dziecka) 
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10.   Sposób ewaluacji programu: 

 

 

 

 

11.    Informacja o zatwierdzeniu IPET przez Zespół: 

 

a) data i podpis osób przygotowujących program: 

 

 

 

b) zatwierdzenie przez dyrektora: 

 

 

…………………………. 

data i podpis: 

 

c) podpis rodziców dziecka, ewentualnie adnotacja o poinformowaniu rodziców i podpis 

nauczyciela: 

 

       …………………………… 
                  data i podpis 
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26. Procedura korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
 

1. Zgromadzone w bibliotece szkolnej podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są własnością 
szkoły 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową są nieodpłatnie wypożyczane uczniom na 
okres korzystania z nich w procesie edukacyjnym. 

3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających 
postać elektroniczną. 

4. Wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje uczeń po dostarczeniu do wychowawcy 
lub opiekuna biblioteki szkolnej podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia oświadczenia, 
które jest zobowiązaniem stosowania się do niniejszych zasad korzystania z w/w książek. Zał 1 

5. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu. Rodzic/prawny opiekun 
ucznia jest zobowiązany do podpisania protokołu ich odbioru. Zał 2 

6. Wypożyczyć można tylko jeden podręcznik i jeden zestaw materiałów edukacyjnych z danego przedmiotu 
wyłącznie na swoje nazwisko. 

7. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić 
uwagę na ich stan w momencie wypożyczania, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić 
bibliotekarzowi. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania wypożyczonego podręcznika i materiałów edukacyjnych 
w foliowych okładkach, założonych przez bibliotekarza. 

9. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, 
zaznaczać, skreślać, zginać kartek. 

10. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu roku szkolnego, na który zostały 
wypożyczone, a w przypadku podręczników, które nie obowiązują przez cały rok szkolny, w terminie do 
10-u dni po zakończeniu korzystania z nich w procesie edukacyjnym. 

11. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki wszystkie 
wypożyczone podręczniki do czasu opuszczenia szkoły. 

12. W przypadku przejścia do innej szkoły w ciągu roku szkolnego przez ucznia niepełnosprawnego, 
wypożyczone przez niego podręczniki nie podlegają zwrotowi, lecz stają się własnością organu 
prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

13. W przypadku, gdy uczeń dojdzie do klasy w trakcie roku szkolnego, wypożycza z biblioteki szkolnej 
komplet dodatkowy i korzysta z niego do czasu zakupienia przez szkołę zestawu przeznaczonego dla 
niego. 

14. Zniszczenia zwracanych podręczników ocenia komisja, powołana do tego celu przez dyrektora szkoły. Z 
dokonanych oględzin sporządza protokół zał. 3 i podejmuje decyzję w sprawie dalszego użytkowania 
podręcznika. Decyzja komisji jest ostateczna i rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany zastosować 
się do niej. 

15. Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich 
dalsze wypożyczanie i użytkowanie przez kolejnych uczniów, rodzice/ opiekunowie prawni ucznia są 
zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręcznik. Kwota odszkodowania stanowi równowartość 
kwoty określonej przez MEN, umożliwiającej szkole zakup nowego podręcznika. Zał 4 

16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez ucznia udostępnionych przez szkołę materiałów, 
rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są zakupić te materiały na własny koszt. 

17. Rodzice, prawni opiekunowie poświadczają własnoręcznym podpisem informację o przyjęciu do 
wiadomości zasady korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 
Szkole Podstawowej w Chruślinie. Zał 1 

18. Podstawa prawna: 

Art. 22ak ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z dn. 23.06.2014 r.) 
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Zał. 1 

Chruślina. ...................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Przyjmuję do wiadomości i stosowania zasady korzystania z bezpłatnych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w 

Chruślinie, określone w Zarządzeniu nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chruślinie. Biorę na 

siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna, uczennicę/ucznia klasy 

......... podręczniki będące własnością  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w 

Chruślinie. 

 

................................                                      .......................................................................... 
            Data                                                      Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
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Zał. 2   

PROTOKÓŁ 

przekazania ćwiczeń i wypożyczenia podręczników/ materiałów edukacyjnych do klasy : .................. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….… 
  

oraz ćwiczeń i  materiałów edukacyjnych do języka angielskiego 

  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

przez wychowawcę /nauczyciela bibliotekarza    - ………………………………………………………… 

                                                                        ( Imię i nazwisko wychowawcy/ nauczyciela bibliotekarza) 

 

Lp Imię i nazwisko ucznia Data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

   

 

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

(Podpis wychowawcy/ nauczyciela bibliotekarza) 
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Zał. 3 

………………………………….                                                                                     Chruślina………………………..   
 Pieczęć szkoły                                                                                                                                                 (data) 

 

Protokół 

zgubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe 

używanie/zniszczenia podręcznika7 

 

sporządzony w dniu …........…….......................……… 20...…r. przez komisję w składzie: 

1) ……………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………….. 

 

w obecności: …………………………………………………………………………..................……… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

1. Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy ………………  o wartości …………………. został: 

1) zgubiony, 

2) znacznie zużyty (poza zwykłe używanie), 

3) zniszczony1.  

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.  

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi…………… 

 

 

Podpisy członków Komisji: Podpis rodzica: 

1.  ....................................................  …………………………………………….. 

2.  ....................................................  

3. .....................................................  

                                                           
7
 Niepotrzebne skreślić 
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Zał.  4 

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

          (pieczęć szkoły)                                                                                               (miejscowość i data)                                       

   

WEZWANIE DO ZAPŁATY NR ………. 

                                                                                                                       

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

                                                                                                                  (imię i nazwisko, adres 
rodzica/opiekuna)  
 

Na podstawie oświadczenia o korzystaniu z   podręcznika z dnia ……………..…, z powodu: zgubienia 

podręcznika/znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie/zniszczenia podręcznika* 

wzywamy do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia: 

 

Tytuł podręcznika Nr inwentarzowy 
Wartość 

przedmiotu 
użyczenia 

Kwota  
do zapłaty 

    

    

    

 RAZEM  

 

Słownie do zapłaty:  .....................................................................................................................  

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej  

numer konta bankowego 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000  w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wezwania. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając 

numer jednej z czterech części. W przypadku nieprzekazania należnej kwoty sprawa zostanie 

skierowana na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.  

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania 

należy uznać je za nieaktualne. 

 

 ........................................................                                                                  ...................................  
                    sporządzający                                                                                                  dyrektor szkoły 
 
  

 niepotrzebne skreślić 
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Zał.  5 

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

          (pieczęć szkoły)                                                                                               (miejscowość i data)                                       

 

   

WEZWANIE DO ZAPŁATY NR ………. 

                                                                                                                       

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

                                                                                                                  (imię i nazwisko, adres 
rodzica/opiekuna)  
 

Na podstawie oświadczenia o korzystaniu z   podręcznika z dnia ……………..…, z powodu: zgubienia 

podręcznika/znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie/zniszczenia podręcznika* 

wzywamy do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia: 

 

Tytuł podręcznika Nr inwentarzowy 
Wartość 

przedmiotu 
użyczenia 

Kwota  
do zapłaty 

    

    

    

    

 RAZEM  

Słownie do zapłaty:  .....................................................................................................................  

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać na rachunek  Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie numer konta bankowego 59 8729 0000 0000 0316 2000 0010  w ciągu 7 

dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za 

podręcznik ………..……..” podając tytuł i numer części. W przypadku nieprzekazania należnej kwoty 

sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do 

zapłaty.  

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania 

należy uznać je za nieaktualne. 

 

 

 ........................................................                                                                  ...................................  
                    sporządzający                                                                                                  dyrektor szkoły 
  

 niepotrzebne skreślić 
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27. Procedura organizacji zajęć z WF 
 

 Procedura dotycząca organizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w 

Szkole Podstawowej w Chruślinie 

  

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042). 

 

 

1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej i 

realizowane w formie: 

 zajęć klasowo-lekcyjnych; 

 zajęć do wyboru przez uczniów : zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, 

tanecznych, z zakresu aktywnej turystyki. 

2. Zajęcia klasowo-lekcyjne przeprowadza się w wymiarze od 2 do 4  godzin tygodniowo we 

wszystkich klasach szkoły podstawowej.(liczba godzin uzależniona jest od liczby godzin 

wybranych do realizacji jako fakultatywne) 

3. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów są realizowane w 

wymiarze do 2 godzin tygodniowo dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej. .(liczba godzin uzależniona jest od liczby godzin wybranych do realizacji jako 

klasowo-lekcyjne) 

4. Propozycje zajęć do wyboru (fakultatywne) przez uczniów opracowuje nauczyciel wychowania 

fizycznego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę , która dotyczy: 

 Potrzeb zdrowotnych dzieci, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dyscyplinie 

sportu lub aktywności fizycznej; 

 Uwarunkowań lokalnych; 

 Miejsca zamieszkania uczniów; 

 Tradycji sportowych szkoły i środowiska, w którym ona funkcjonuje; 

 Możliwości kadrowych placówki. 

5. Propozycję zajęć , o których mowa w punkcie 4 niniejszej procedury, przedstawia 

dyrektorowi nauczyciel wychowania fizycznego w terminie do 31 marca roku szkolnego, 

poprzedzającego rok szkolny , w którym wspomniana propozycja ma być realizowana 1. 

Ofertę proponowanych zajęć  zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców oraz uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego. 

6. Informacja przekazana przez nauczyciela wychowania fizycznego dyrektorowi szkoły 

dotycząca propozycji zajęć do wyboru przez ucznia powinna zawierać: rodzaj zajęć do 

wyboru, okres w którym planowana jest realizacja zajęć w cyklu edukacyjnym, sposób 

podziału uczniów na grupy, miejsce w jakim zajęcia będą się odbywały, tygodniowy / 

godzinowy czas trwania zajęć , dni , w których zajęcia będą przeprowadzane , imię i 

nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

7. Za przedstawienie oferty zajęć wychowania fizycznego do wyboru , wśród uczniów i 

rodziców , odpowiedzialny jest nauczyciel wychowania fizycznego. 

8. Każdy uczeń ma obowiązek zadeklarowania wyboru  formy zajęć wychowania fizycznego 

spośród zaproponowanych przez szkołę. 

9. Deklaracje wyboru zajęć wychowania fizycznego uczniowie składają u wychowawcy klasy w 

terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny , w którym zajęcia będą 

realizowane. 

10. Deklaracje , które uczniowie składają u wychowawcy  klasy, muszą być obowiązkowo 

podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia , co przyjmuje się za wyrażenie 

zgody na uczestnictwo dziecka we wskazanych w deklaracji zajęciach. 



 

83 

 

11. Uczeń może być zwolniony z powyższych lekcji jedynie na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego i zgodnie z procedurą dotyczącą zwalniania uczniów z zajęć wychowania 

fizycznego. 

12. W przypadku uczniów kandydujących do szkoły deklaracje są zbierane w dniu złożenia 

podania o przyjęcie do szkoły. 

13. Propozycję zajęć do wyboru przez ucznia wraz z opiniami dyrektora dołącza do projektu 

arkusz organizacyjnego szkoły na nowy rok szkolny. Zatwierdzenie arkusza 

organizacyjnego przez organ prowadzący placówkę przyjmuje się jako formę uzgodnienia z 

nim przedstawionej propozycji zajęć do wyboru przez uczniów. 

14. Podział uczniów na grupy odbywa się do 30 kwietnia roku poprzedzającego rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego. 

15. Wywieszenie informacji o przydziale do grup następuje najpóźniej 15 czerwca roku 

poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

16. Dokumentowanie zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia odbywa się w 

dziennikach zajęć pozalekcyjnych i uwzględnia: listę osób zapisanych na zajęcia, adresy i 

telefony kontaktowe do rodziców, plan pracy grupy, tematy realizowanych zajęć, frekwencję 

uczniów, poziom osiąganych przez dzieci umiejętności wyrażony oceną. 

17. Obowiązkiem wychowawcy jest spisywanie ocen z tego dziennika na potrzeby spotkań z 

rodzicami. 

18. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez 

ucznia jest opracowanie systemu oceniania, który w szczególności uwzględnia: obszary 

podlegające ocenianiu, kryteria oceny końcowej dla każdego obszaru, wymagania na ocenę 

końcową i semestralną. 
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zał.1  

ANKIETA dla uczniów klasy IV - VI 

Ankieta dotyczy opinii uczniów co do wyboru formy realizacji 2 godzin dydaktycznych z 

wychowania fizycznego . Każdy może uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych w systemie 

lekcyjnym w wymiarze 2 godzin tygodniowo , a także 2 godzin zajęć fakultatywnych  lub 4godzin 

wychowania fizycznego . 

Podaj swoją płeć : .........….. dz/ch 

Wybierz podkreślając jeden fakultet, który najbardziej Cię interesuje, dostarcza radości i 

satysfakcji z aktywności ruchowej. 

 

A. Sportowy - (piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka, unihokej) 

B. Rekreacyjny - (tenis stołowy, atletyka terenowa, badminton, gry i zabawy np. „Dwa ognie”) 

C. Taneczny  (aerobic) 

D. Turystyczny  (turystyka piesza, turystyka rowerowa) 
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Zał.  2 

 

 

 Dopuszczalne formy  realizacji dodatkowych godzin obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Forma Rodzaj zajęć 

1. zajęcia sportowe 

piłka nożna 

piłka siatkowa 

piłka ręczna, koszykowa 

lekka atletyka, unihokej 

2. zajęcia rekreacyjno- zdrowotne 

tenis stołowy 

gry sportowo-rekreacyjne 

3. zajęcia taneczne aerobic 

4. aktywne formy turystyki 

turystyka piesza 

turystyka rowerowa 
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Zał. 3 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uczniowie realizują 

obowiązkowo 4 godziny zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.  

Mogą one być realizowane na  następujących zasadach: 

L.p 
Forma realizacji zajęć wychowania fizycznego w 

szkole dla kl 4-6 
Wybór 

ucznia 

1.  

 

Lekcje wychowania fizycznego w systemie klasowo- 

lekcyjnym (4 godz.) 

 

2.  

 

Lekcje wychowania fizycznego w systemie klasowo- 

lekcyjnym (min 2 godz. +  godziny do wyboru 

max 2) 

 

 

 

Postaw znak  "X"  w odpowiedniej kratce. 

W przypadku wyboru formy 1 więcej nic nie wypełniaj 

W przypadku wyboru formy 2 wypełnij poniższą deklarację 

 

 

Karta deklaracji indywidualnej uczestnictwa ucznia w zajęciach fakultatywnych 
z wychowania fizycznego rok szkolny ....................... 

Imię .................................... ............. 

Nazwisko ........................... .............. 

Klasa ..................................  

Chciałbym/chciałabym uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach do wyboru w roku 

szkolnym 2014/ 2015 

Forma zajęć   .............................. .....................................................................                   
(proponowane formy zajęć na odwrocie deklaracji) 

 

Podpis rodzica ..................                   Podpis ucznia .... ....................... 
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28. Procedura monitoringu realizacji  podstawy  programowej  w Szkole Podstawowej w 

Chruślinie 

  
Cel procedury. 

Celem niniejszej  procedury  jest  określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania czynności 

dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstaw programowych z poszczególnych edukacji 

przedmiotowych.  

Zakres procedury 

Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora szkoły oraz wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej w Chruślinie. 

Sposoby gromadzenia informacji i tryb postępowania 

W procesie monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nauczania w 

szkole podstawowej w Chruślinie, monitoring odbywa sie w trzech płaszczyznach: 

A. monitoring ilościowy  

 (zgodność liczby godzin z ramowymi planami nauczania, liczba godzin zrealizowanych, 

frekwencja uczniów, liczba finalistów i laureatów konkursów, liczba imprez, uroczystości, 

wycieczek, liczba zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań} 

B. Monitoring jakościowy 

 osiągnięcia edukacyjne uczniów(wyniki egzaminów zewnętrznych, próbnych, testów 

diagnozujących, diagnoz, wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych), aktywność  uczniów, 

relacje interpersonalne uczniów, dokonania wychowawcze nauczycieli. 

C. Monitoring organizacyjny 

 wypełnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 

1. Nauczyciele zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy oddziału przedszkolnego zapoznają się z podstawą 
programową kształcenia ogólnego.  

2. Nauczyciele analizują wybrany przez siebie program nauczania pod kątem zgodności z podstawą 
programową (treści oraz zalecanych form ich realizacji).  

3. Nauczyciele wnioskują do dyrektora szkoły o dopuszczenie wybranego programu zajęć edukacyjnych do 
użytku w szkole, zgodnie z przyjętą w szkole procedurą. 

4. Dyrektor po upewnieniu się, że program zawiera wszystkie treści zawarte w podstawie programowej, 
dopuszcza program do użytku w szkole zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

5. Każdy nauczyciel, w terminie do 15 września roku szkolnego składa dyrektorowi szkoły pisemne 
opracowane plany dydaktyczne w poszczególnych klasach, oddziale przedszkolnym  z wyróżnieniem treści 
z podstawy programowej  (zał 1). 

6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych odbywa się 
poprzez: 

a) systematyczne prowadzenie przez nauczycieli „Arkusza monitorowania podstawy    programowej 
zakładanych dla poszczególnych oddziałów, której treść stanowi  zał. nr 2a, 2b, 3a, 3b, 9 

b) roczne kontrole ilości zrealizowanych godzin z poszczególnych edukacji, przedmiotów i oddziałów 
i wpisywanie do karty realizacji godzin na dany cykl kształcenia, którą stanowi zał. nr 7 lub 8 

c) doraźne i planowane kontrole dyrektora dzienników lekcyjnych, zał. nr 6 
d) analizę oświadczeń nauczycieli o realizacji podstawy programowej zał. nr 4 
e) analizę arkusza jakościowej oceny realizacji podstawy programowej zał. nr 5 
f) obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 
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g) analizę przeprowadzanych wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów wiedzy   i umiejętności 
uczniów- raporty, karty analizy sprawdzianów. 

h)  analizę okresowych sprawozdań nauczycieli zał. 10 , 11,12, 13 
i) wykaz gazetek klasowych i szkolnych zał. 14, 15 

7. W przypadku zmiany nauczyciela danego przedmiotu w kolejnych latach szkolnych wszelkie zapisy 
dotyczące realizacji podstawy programowej wnoszone są na dokumencie pierwotnym. 

8. Arkusz realizacji podstawy programowej są własnością szkoły i podlegają kontroli. 

9. Arkusz realizacji podstawy programowej nauczyciele wypełniają na bieżąco. 

10. Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel przekazuje „Kartę  monitorowanie podstawy programowej” do 
sekretariatu szkoły. Karty przekazuje się wraz z dokumentacją pedagogiczną danego oddziału (dziennik 
lekcyjny).  

11. W kolejnym roku szkolnym nauczyciel odbiera arkusz celem jego uzupełnienia w kolejnych latach. „Karta 
monitorowanie podstawy programowej” nie jest dokumentem podlegającym archiwizacji. 

12. W terminach do 30 stycznia i 30 czerwca każdego roku szkolnego, nauczyciel składa dyrektorowi pisemne 
sprawozdanie o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej. zał 2a- 3b i zał nr 5 

13. W przypadku jakichkolwiek trudności z realizacją podstawy programowej nauczyciel jest zobowiązany 
zgłaszać je dyrektorowi wraz z propozycją weryfikacji planu dydaktycznego, która zapewni zrealizowanie 
koniecznych treści w cyklu kształcenia.  

14. Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej z realizacji podstawy programowej 
kształcenia  wnioski do dalszej pracy.   
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Załącznik nr 1 

Wzór planu dydaktycznego 

 

Numer 

zajęć 
Temat zajęć 

Liczba 

godzin 
Wiadomości i umiejętności 

Odniesienie do 

podstawy 

programowej 
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Załącznik nr 2a 

 

Arkusz zbiorczy Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

monitorowanie realizacji podstawy programowej kl. …… 

w I półroczu roku szkolnego ………. 

Wychowawca: ……………………… 

 

Lp Przedmiot 
wrzesień październik listopad grudzień styczeń RAZEM 

+ - + - + - + - + - + - 

1. 
Edukacja 

polonistyczna 
          

  

2. 
Edukacja 

matematyczn

a 

          
  

3. 
Edukacja 

przyrodnicza 
          

  

4. 
Edukacja 

społeczna 
          

  

5. 
Zajęcia 

techniczne 
          

  

6. 
Edukacja 

plastyczna 
          

  

7. 
Edukacja 

muzyczna 
          

  

8. 

Wychowanie 

fizyczne i 

edukacja 

zdrowotna 

          

  

9. 
Zajęcia 

komputerowe 
          

  

10. Język angielski           
  

11. Religia/etyka           
  

 

„+” ilość odbytych lekcji,  

„-” ilość nieodbytych lekcji 

                                                                   Podpisy nauczycieli: 
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Załącznik nr 2b 

Arkusz zbiorczy Szkoła Podstawowa w Chruślinie   

– monitorowanie realizacji podstawy  

programowej kl. …… 

w II półroczu roku szkolnego ………. 

Wychowawca: ……………………… 

Lp Przedmiot 
luty marzec kwiecień maj czerwiec RAZEM 

+ - + - + - + - + - + - 

1. 
Edukacja 

polonistyczna 
          

  

2. 
Edukacja 

matematyczna 
          

  

3. 
Edukacja 

przyrodnicza 
          

  

4. 
Edukacja 

społeczna 
          

  

5. 
Zajęcia 

techniczne 
          

  

6. 
Edukacja 

plastyczna 
          

  

7. 
Edukacja 

muzyczna 
          

  

8. 

Wychowanie 

fizyczne i 

edukacja 

zdrowotna 

          

  

9. 
Zajęcia 

komputerowe 
          

  

10. Język angielski           
  

11. Religia/etyka           
  

 

„+” ilość odbytych lekcji,  

„-” ilość nieodbytych lekcji 

  

Podpisy nauczycieli: 
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Załącznik nr 3a 

Arkusz zbiorczy Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

 – monitorowanie realizacji podstawy  

programowej kl. ….. 

w I półroczu roku szkolnego ……….  

Wychowawca: ……………………… 

Lp Przedmiot 
wrzesień październik listopad grudzień styczeń RAZEM 

+ - + - + - + - + - + - 

1. Język polski           
  

2. 
Historia i 

społeczeństwo 
          

  

3. Język angielski           
  

4. Matematyka            
  

5. Przyroda            
  

6. Muzyka            
  

7. Plastyka            
  

8. Zajęcia techniczne           
  

9. Zajęcia komputerowe           
  

10. 
Wychowanie-

fizyczne 
          

  

11. 
Godzina z 

wychowawcą 
          

  

12. 
Wychowanie do 

życia w rodzinie 
          

  

13. Religia /etyka           
  

 

„+” ilość odbytych lekcji, 

 „-” ilość nieodbytych lekcji 

Podpisy nauczycieli: 
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Załącznik nr 3b 

Arkusz zbiorczy Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

– monitorowanie realizacji podstawy 

 programowej kl. ….. 

w II półroczu roku szkolnego ………. 

Wychowawca: ……………………… 

 

Lp Przedmiot 
luty marzec kwiecień maj czerwiec RAZEM 

+ - + - + - + - + - + - 

1. Język polski           
  

2. 
Historia i 

społeczeństwo 
          

  

3. Język angielski           
  

4. Matematyka            
  

5. Przyroda            
  

6. Muzyka            
  

7. Plastyka            
  

8. Zajęcia techniczne           
  

9. Zajęcia komputerowe           
  

10. 
Wychowanie-

fizyczne 
          

  

11. 
Godzina z 

wychowawcą 
          

  

12. 
Wychowanie do 

życia w rodzinie 
          

  

13. Religia /etyka           
  

 

„+” ilość odbytych lekcji,  

„-” ilość nieodbytych lekcji 

Podpisy nauczycieli: 
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Załącznik nr 4 

Oświadczenie  

o realizacji podstawy programowej i programu nauczania  

w roku szkolnym ...................... 

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

Imię i nazwisko nauczyciela     przedmiot 

Oświadczam, że w roku szkolnym............................. realizowałam –(-em) podstawę programową : 

L.p. Klasa 

 

Ilość godzin Podstawę programową 

zrealizowałam(-em) zgodnie  z 

przyjętym planem pracy 

dydaktycznej. 

(TAK, NIE) 

Do realizacji w następnym roku 

szkolnym pozostało  

(podać dział lub niezrealizowaną 

partię materiału). 

[Podać w przypadku niezrealizowania 

planu pracy dydaktyczne] 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Chruślina …………………………                                  ……………………………… 

                                                                                              (podpis) 



 

95 

 

Załącznik nr 5  

JAKOŚCIOWA OCENA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

ROK SZKOLNY .............................. 

1. Imię i nazwisko nauczyciela............................................................................................... 

2. Staż pracy........................................................................................................................... 

3. Stopień awansu zawodowego ........................................................................................... 

4. Nauczany przedmiot/ klasa................................................................................................ 

5. Liczba zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych: 

a) zaplanowana ………………………. 

b) zrealizowana ……………………… 

c) niezrealizowana …………………. 

6. Niezrealizowane treści Podstawy Programowej w bieżącym roku szkolnym 

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

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

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

7. Przyczyny braku realizacji w/w  treści Podstawy Programowej 

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

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

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

8. Wnioski do dalszej pracy, sposoby nadrobienia niezrealizowanej treści Podstawy Programowej 

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

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

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

9. Uzyskane efekty w odniesieniu do zaplanowanych wymagań: 

a) w stopniu zadowalającym: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

b) w stopniu niezadowalającym: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

10. Przyczyny niepowodzeń: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

11. Zamierzenia dotyczące przyszłych działań: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

12. Inne spostrzeżenia i wnioski: 

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

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

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Data i podpis nauczyciela 

……………………………………............................... 
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Załącznik 6 

Arkusz przeglądu dotyczący realizacji przez nauczyciela podstawy programowej: 

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

imię i nazwisko nauczyciela 

 

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

data                                                         przedmiot    klasa                                                     

 

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

temat wpisany w dzienniku lekcyjnym      

 

 

- czy temat zgodny z planem pracy nauczyciela: 

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

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

 

- realizowany element podstawy programowej: 

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

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

 

……………………………………… 

podpis dyrektora 
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Załącznik nr 7 

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania 
 dla danych zajęć edukacyjnych podstawy programowej kształcenia ogólnego 

 w Szkole Podstawowej w Chruślinie 
Cykl kształcenia kl. I-III w latach ………………………………………… 

Wychowawca ……………………….…. 

Lp. Przedmiot 
Min. wymiar 

godz. 

Rok szkolny……………………….. Rok szkolny……………………….. Rok szkolny……………………….. 
Razem Podpis 

zapla

n. 
zreal. nauczyciel podpis zapl zreal. nauczyciel podpis zapl zreal. nauczyciel podpis 

1. 
Edukacja 

polonistyczna 

Ł
ą

cz
n

ie
  
1
9
1
5
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2. 
Edukacja 

matematyczna 
              

3. 
Edukacja 

przyrodnicza 
              

4. 
Edukacja 

społeczna  
             

5. Zajęcia techniczne 
 

             

6. 
Edukacja 

plastyczna 
95               

7. 
Edukacja 

muzyczna 
95               

8. 
Zajęcia 

komputerowe 
95               

9. Język angielski 190               

10. 

Wychowanie 

fizyczne i 

edukacja 

zdrowotna  

290               

11. Religia/etyka                
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Załącznik nr 8 

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania 

 dla danych zajęć edukacyjnych podstawy programowej kształcenia ogólnego 

 w Szkole Podstawowej w Chruślinie 

Cykl kształcenia kl. IV-VI w latach ………………………………………… 

Wychowawca ……………………….…. 

Lp. Przedmiot 
Min. 

wymiar 

godz. 

Rok szkolny………………… Rok szkolny……………………….. Rok szkolny……………………….. 
Razem Podpis 

zapl. zreal. nauczyciel podpis zapl. zreal. nauczyciel podpis zapl. zreal. nauczyciel podpis 

1. Język polski 510               

2. Historia i społeczeństwo 130               

3. Język angielski 290               

4. Matematyka  385               

5. Przyroda  290               

6. Muzyka  95               

7. Plastyka  95               

8. Zajęcia techniczne 95               

9. Zajęcia komputerowe 95               

10. Wychowanie-fizyczne 385               

11. Godzina z wychowawcą 95               

12. Wychowanie do życia w 

rodzinie 
               

13. Religia /etyka                
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Arkusz zbiorczy Szkoła Podstawowa w Chruślinie                                                                             załącznik nr 9 

monitorowanie realizacji podstawy programowej w oddziale przedszkolnym ............... 
w I i II  półroczu roku szkolnego ………. 

Wychowawca: ……………………… 
 
 

OBSZAR Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń 

1.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 
     

2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 
     

3.  Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.      

4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
     

5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.      

6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.      

7.  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.      

8.  Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, 

taniec). 
     

9.  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.      

10.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych. 
     

11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.      

12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.      

13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.      

14.  Tworzenie  warunków  do  doświadczeń  językowych  i komunikacyjnych  w zakresie  

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania 

umiejętności czytania). 

     

15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.      

16.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.      

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub 

językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
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OBSZAR luty marzec kwiecień maj czerwiec 

1.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w 

zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 
     

2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu 

i porządku. 
     

3.  Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.      

4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego 

otoczenia. 
     

5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.      

6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.      

7.  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.      

8.  Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).      

9.  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.      

10.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.      

11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.      

12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.      

13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.      

14.  Tworzenie  warunków  do  doświadczeń  językowych  i komunikacyjnych  w zakresie  reprezentatywnej i komunikatywnej 

funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania). 
     

15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.      

16.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.      

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
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załącznik nr 10 

 

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

ROK SZKOLNY ...................... SEMESTR .................. 

I. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 

1. Klasa: ……………. 
2. Wychowawca: ………………………………… 
3. Stan uczniów w dniu klasyfikacji: ………………………….. 
4. Badania przeprowadzone w oddziale przedszkolnym: 

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

5. Wyniki badań: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………..................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................... 

6. Wnioski do pracy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

7. Oddziaływania pedagogiczne 
a) Sukcesy: 

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

b) Trudności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

8. Oddziaływania wychowawcze: 
a) Sukcesy: 

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

b) Trudności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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9. Uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, zawodach, uroczystościach, itp: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

10. Frekwencja uczniów: 
a) Zestawienie uczęszczania uczniów: 

Stan klasy Suma godz. 
obecnych 

Suma godz. 
nieobecnych 

Uspr. Nieuspr. % obecności 

     
 

 

b) Wykaz uczniów mających najniższą frekwencję: 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Ilość godzin nieobecnych Ilość godzin 

nieusprawiedliwionych 

    

    

    

 

11. Współpraca z rodzicami: 
a) Ilość spotkań ogólnych: …………….. 
b) Frekwencja ogólna rodziców: ……………………… 
c) Ilość spotkań indywidualnych i tematyka: 

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

d) Pedagogizacja – tematyka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

II. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ: 

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

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

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

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

 

Podpis nauczyciela: ……………………………….. 
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załącznik nr 11 
 
KLASY 1-3 

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI KLASY ………….. 

ROK SZKOLNY ...................... SEMESTR .................. 

I. NAUCZANIE 

1. Klasa: ……………. 
2. Wychowawca: ………………………………… 
3. Stan uczniów w dniu klasyfikacji: ………………………….. 
4. Uczniowie: 

a) Klasyfikowani: ………………… 
b) Nieklasyfikowani: ……………… 
c) Z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (opinia ppp): ……………………… 

5. Przyczyny nieklasyfikowania: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

6. Osiągnięcia i trudności uczniów w zakresie edukacji: 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....... 

II. ZACHOWANIE 

 

7. Ogólna ocena zachowania uczniów: 
a) Sukcesy: 

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

b) Trudności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

8. Uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, zawodach, uroczystościach, itp: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

9. Frekwencja uczniów: 
a) Zestawienie uczęszczania uczniów 
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Stan klasy Suma godz. 
obecnych 

Suma godz. 
nieobecnych 

Uspr. Nieuspr. % obecności 

     
 

 

 

 

 

b) Wykaz uczniów mających najniższą frekwencję: 
 

 

10. Współpraca z rodzicami: 

a) Ilość spotkań ogólnych: …………….. 

b) Frekwencja ogólna rodziców: ……………………… 

c) Ilość spotkań indywidualnych i tematyka: 

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

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

…… 

d) Pedagogizacja – tematyka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

III.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ: 

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

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

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

……………………………………………………………. 

 

Podpis nauczyciela: ……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Ilość godzin nieobecnych Ilość godzin 
nieusprawiedliwionych 
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załącznik nr 12 
 
KLASY 4-6 

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI KLASY ………….. 

ROK SZKOLNY ...................... SEMESTR .................. 

I. WYNIKI NAUCZANIA 

1. Klasa: ……………. 
2. Wychowawca: ………………………………… 
3. Stan uczniów w dniu klasyfikacji: ………………………….. 
4. Uczniowie: 

a) Klasyfikowani: ………………… 
b) Nieklasyfikowani: ……………… 
c) Z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (opinia ppp): ……………………… 
d) Mających prawo do egzaminu klasyfikacyjnego:  

Imię i nazwisko: …………………………….. przedmiot: …………………………… 
Imię i nazwisko: …………………………….. przedmiot: …………………………… 

e) Nieklasyfikowanych z przyczyn nieobecności: 
Imię i nazwisko: …………………………….. przedmiot: ……………………………. 
Imię i nazwisko: …………………………….. przedmiot: …………………………… 

5. Statystyka ocen w klasie: 
 

a) Osoby ze średnią pow. 4,75: 
 

- ................................. 
- ................................ 
- ................................. 

b) Osoby mające problemy w nauce: 

 ................................ 

 ................................ 

 ............................... 
 

c) Zwolnienia z zajęć: ………………… 

d) Średnia ocen klasy: …………………. 

e) Średnie ocen z poszczególnych przedmiotów: 

 Religia                       ....................................................... 

 Język polski               ...................................................... 

 Język angielski          ...................................................... 

 Historia                     ....................................................... 

 Przyroda                    ...................................................... 

 Matematyka               ..................................................... 

 Zajęcia techniczne     ..................................................... 

 Zajęcia komputerowe  ..................................................... 

 Muzyka                     ..................................................... 

 Plastyka            ....................................................                

 W – f                        .................................................... 
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II. ZACHOWANIE 

 

6. Zachowanie:  
a) Wzorowe: ……….. 
b) Bardzo dobre: ………… 
c) Dobre: ………………… 
d) Poprawne: …………….. 
e) Nieodpowiednie: ………. 
f) Naganne:.......................... 

 

Ogólna ocena zachowania uczniów: 

a) Sukcesy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

b) Trudności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

7. Uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, zawodach, uroczystościach, itp: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

8. Frekwencja uczniów: 
a) Zestawienie uczęszczania uczniów: 

 

Stan klasy Suma godz. 
obecnych 

Suma godz. 
nieobecnych 

Uspr. Nieuspr. % obecności 

     
 

 

b) Wykaz uczniów mających najniższą frekwencję: 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Ilość godzin 

nieobecnych 
Ilość godzin 

nieusprawiedliwionych 

    

    

 

9. Współpraca z rodzicami: 
a) Ilość spotkań ogólnych: …………….. 
b) Frekwencja ogólna rodziców: ……………………… 
c) Ilość spotkań indywidualnych i tematyka: 

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

d) Pedagogizacja – tematyka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ: 

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

Podpis nauczyciela: ……………………………….. 
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załącznik nr 13 

 
 

SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA O PRACY WŁASNEJ 

Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

Rok szkolny ...................... semestr .......... 

1. Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………………………….. 

2. Staż pracy: ……………............, stopień awansu zawodowego: ……………………………………………….. 

3. Nauczane przedmioty –  realizacja podstawy programowej, programu, sukcesy i trudności, 

przeprowadzone badania wyników nauczania:  

a) ……. 

b) ……. 

c) ……. 

4. Zajęcia dodatkowe (z art. 42 KN, arkusza organizacyjnego, itp.): 

Nazwa zajęć Informacja o zajęciach Liczba 
zrealizowanych  

godzin 

Uwagi, wnioski 

    

    

    

 

5. Doskonalenie zawodowe (kursy, warsztaty, szkolenia, studia, samokształcenie): 

a) ……. 

b) ……. 

c) ……. 

6. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: 

Nazwa instytucji Zakres współpracy Wnioski 

   

   

   

   

 

7. Praca na rzecz szkoły: 

a) Zespoły problemowe i zadaniowe: …………………………………………………………………………… 

b) Zespoły klasowe: ……………………………………………………………………………………………………… 

c) Organizacja uroczystości, imprez: …………………………………………………………………………….. 

d) Organizacja konkursów, zawodów: ………………………………………………………………………….. 

e) Organizacja wyjazdów, wycieczek: ……………………………………………………………………………. 

f) Opieka nad organizacjami: ………………………………………………………………………………………… 

g) Opieka nad dokumentacją szkoły: ……………………………………………………………………………… 

h) Pozyskiwanie sponsorów: ………………………………………………………………………………………….. 

i) Prace dodatkowe, społeczne, podjęte z własnej inicjatywy: ………………………………………. 

j) Inna działalność: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Wnioski do pracy: …………………………………………………………………………………………………………………… 
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29. Procedura organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli 
 

1. Cel procedury: 

Systematyczne organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zapewnienie uczniom 

właściwej opieki oraz nieprzerwanej realizacji treści programowych z poszczególnych 

przedmiotów. 

 

2. Osoby, których dotyczy:  

Dyrektor, wszyscy nauczyciele szkoły. 

 

3. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania: 

 

a) Dyrektor jest odpowiedzialny za wyznaczenie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 

b) W przypadku nieobecności dyrektora obowiązki wyznaczania zastępstw za 

nieobecnych nauczycieli przejmuje osoba upoważniona do sprawowania opieki w 

zakresie bezpieczeństwa w szkole. 

c) Dyrektor wykonując swoje obowiązki w zakresie właściwej realizacji dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły ma prawo:  

 przydzielić godzinę zastępstwa w czasie „okienka” nauczyciela, 

 przydzielić zastępstwo w dniu, kiedy nauczyciel nie realizuje swoich 

planowych zajęć, ale jest w gotowości do nich (np. jego uczniowie są na 

wycieczce), 

 wezwać nauczyciela do wcześniejszego stawienia się w szkole w celu 

zapewnienia zastępstwa, 

  przydzielić zastępstwo po zakończonych zajęciach, 

 wezwać nauczyciela do realizacji zastępstwa doraźnego w dniu, w którym 

planowo nie odbywa lekcji. 

d) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia szkoły o swojej 

nieobecności spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym (informacja do 

sekretariatu szkoły). 

e) Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania dyrektora, co najmniej tydzień 

wcześniej, o zaplanowanej nieobecności (wyjazd służbowy, udział w szkoleniu, 

wyjazd klasowy, itp.). 

f) W uzasadnionych dobrem uczniów przypadkach, dyrektor ma prawo odmówić 

wydania zgody na nieobecność planowaną nauczyciela, jeśli uzna, że nie ma 

możliwości zapewnienia zastępstwa lub nieobecność nauczyciela znacząco zakłóci 

pracę szkoły. 

g) Jeżeli jest to możliwe, nauczyciel nieobecny informuje dyrektora lub inną osobę 

zastępującą go o temacie lekcji, jaki miał być realizowany i ewentualnym scenariuszu 

zajęć. 

h) Nauczyciel zastępujący jest zobowiązany do wypełnienia zastępstwa w sposób 

najbardziej rzetelny. 

i) Nauczyciel w przypadku niemożliwości wykonania zastępstwa zgłasza to u dyrektora 

szkoły lub osoby go zastępującej. 

j) Odmowa realizacji zastępstwa doraźnego, a szczególnie systematyczne unikanie 

realizacji zastępstw doraźnych, może być potraktowane jako odmowa wykonania 

polecenia służbowego. 

k) Wychowawcy klas są bezpośrednio odpowiedzialni za monitorowanie sytuacji 

podczas nieobecności nauczycieli uczących w ich klasach oraz kontakt z dyrektorem   
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i rodzicem w sprawach związanych z zapewnienie uczniom opieki (ewentualnie osoba 

zastępująca wychowawcę). 

4. Opis działań: 

a) Dyrektor jest zobowiązany do przydzielenia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela 

natychmiast po otrzymaniu informacji o jego nieobecności. 

b) Godziny nieobecnego nauczyciela obsadza się według następującej, możliwej do 

wykorzystania hierarchii: 

 nauczyciel tego samego przedmiotu, 

 wychowawca danej klasy, 

 nauczyciel przedmiotu objętego sprawdzianem zewnętrznym, 

 nauczyciel uczący w tej klasie, 

 inny nauczyciel, który nie ma w tym czasie lekcji, 

 w uzasadnionych przypadkach zastępstwo doraźne może zrealizować dyrektor 

szkoły. 

c) Nauczyciel na zastępstwie realizuje w miarę możliwości treści programowe 

przedmiotu, na który objął zastępstwo. W przypadku niemożności realizuje treści 

swojego przedmiotu. 

d) Nauczyciel biblioteki może realizować na zastępstwie treści zaplanowane na lekcjach 

bibliotecznych. 

e) W uzasadnionych przypadkach, w ramach realizacji zastępstwa doraźnego, dopuszcza 

się łączenie grup uczniów (oddziały zbliżone wiekowo lub realizujące zbliżony 

przedmiot). 

5. Dokumentacja zastępstw doraźnych: 

a) Nauczyciel realizujący zastępstwo ma obowiązek: 

 sprawdzić i odnotować w dzienniku obecność uczniów, 

 wpisać do dziennika temat lekcji, 

 złożyć podpis w dzienniku, 

 złożyć podpis w księdze zastępstw przy wpisanym harmonogramie zastępstw. 

b) Dyrektor ma obowiązek: 

 prowadzić księgę zastępstw, 

 ogłosić pisemnie lub ustnie skierowanie na zastępstwo. 

c) Zastępstwa mogą mieć różne formy. W dziennikach będą stosowane następujące 

zapisy i skróty: 

 zastępstwo zgodne z planem lekcji – nauczyciel wpisuje temat lekcji i poświadcza 

swoim  podpisem jego realizację. 

 lekcja zastępcza  - nauczyciel prowadzi zajęcia z innego przedmiotu niż w planie 

lekcyjnym, a w dzienniku pisze: przedmiot,  temat lekcji; obok  podpis  i skrót 

zast. 

 opieka (za zajęcia dodatkowe lub w razie niemożności realizowania tematu) – 

wpis w dzienniku: tematyka zajęć opiekuńczych, podpis nauczyciela, obok 

podpisu skrót z. op. 

 zajęcia zorganizowane (zajęcia prowadzone w czasie trwania innych zajęć na 

terenie szkoły) – wpis w dzienniku: tematyka zajęć zorganizowanych, obok 

podpis  nauczyciela i skrót z. zorg. 

6. Postanowienia końcowe: 

a) Za zrealizowane zastępstwa doraźne przysługuje wynagrodzenie naliczone według 

stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. 

b) Zastępstwa pełnione w czasie prowadzenia innych zajęć na terenie szkoły nie są 

dodatkowo opłacane.  



 

111 

 

c) Przez godzinę doraźnego zastępstwa  rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie 

nieobecnego nauczyciela. 

d) Zastępstwa tzw. „koleżeńskie” realizowane bez wiedzy i zgody dyrektora oraz 

nieudokumentowane są niezgodne z prawem. 

e) Zastępstwa „koleżeńskie” nie są płatne. 

Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 4/01/2014 i obowiązuje od dnia 

ogłoszenia. 
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30. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej  i 

duplikatów świadectwa szkolnego  oraz pobierania opłat za te czynności  w 

Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad 

wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 

2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.)  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 

1282). 

  

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. 

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. 

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W 

przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę 

danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie 

zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 

2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do 

dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z 

podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) – do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub ze strony internetowej. 

3.  Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data 

urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. 

4.  Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.  

5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni. 

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej lub motorowerowej. 

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej lub motorowerowej rodzice ucznia mogą 

wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu 

karty rowerowej lub motorowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.  

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).  

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej/motorowerowej nie pobiera się opłaty.  

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. 

 

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych. 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może 

wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa 

(załącznik nr 3) - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wniosek 

powinien zawierać w szczególności: 

 rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), 

 rok ukończenia szkoły / klasy. 

2.  Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. 

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.  

4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni. 
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5. Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia 

oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu. 

6. Duplikat świadectwa zawiera: 

 na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, 

 dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną, 

 nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności, 

 datę wystawienia duplikatu, 

 podpis dyrektora szkoły, 

 pieczęć urzędową. 

7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji 

przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku 

telefonicznie lub pisemnie. 

8. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie 

posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu. 

9. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona 

wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że 

wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału 

świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania 

sądowego. 

IV. Sposób załatwienia 

1. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby 

posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym 

podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.  

2. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 
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Załącznik nr 1  
 

 

 

                Chruślina, dnia ..................................  

………………………………….. 
(imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
  
 

……………………………………  
                   (adres zamieszkania)  

                     

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego syna/córki* 

…………………………………………………..… urodzonej(go) dnia 

……………………………… 

                                      (imię i nazwisko)  

z powodu ……………………………………………..…………………………………………… 

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

 

 

 

……………………………………………………. 
       (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

Załączniki: 

1. Potwierdzenie dokonania opłaty. 

 

Opłata od jednego dokumentu wynosi 9 zł, 

Wpłata na konto bankowe o numerze: 59 8729 0000 0000 0316 2000 0010 

w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą             
         

 

Adnotacje Szkoły:  
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Załącznik Nr 2  
 

 

               Chruślina, dnia ..................................  

 

 

………………………………….. 
(imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

……………………………………  
                   (adres zamieszkania)  

                     

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu karty rowerowej dla mojego syna/córki* 

……………………………………………… urodzonej(go) dnia ………………………………… 

                                      (imię i nazwisko)  

z powodu ..…………………………...……………………………………………………………… 

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

 

 

 

……………………………………………………. 
       (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

 

Adnotacje Szkoły:  
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Załącznik Nr 3 

                            

                Chruślina, dnia ..................................  

…………………………………………........... 

 (nazwisko i imię) 

........................................................................... 

(ulica, nr domu i  mieszkania) 

............................................................................ 

(nr kodu – miejscowość) 

 tel.  .....................................................        

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 

 Proszę o wydanie duplikatu świadectwa ....................................................................................... 

        (dojrzałości, ukończenia szkoły, 

................................................................... wydanego przez ........................................................................ 

      promocyjnego z klasy)      (nazwa szkoły) 

 

..................................................................................... w ................ roku. 

  

W/w świadectwo zostało wystawione dla ................................................................................ 

        (nazwisko i imię) 

 

urodzony(a) ........... dnia ....................................... ........... roku  w ............................................,   

 

województwo ......................................................... . 

 

Do szkoły uczęszczał (a) w latach od ...................................... do 

...................................................... 

 

Oryginał świadectwa uległ .............................................................................;....................... 

      (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia) 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Załączniki: 

1. Potwierdzenie dokonania opłaty. 

 

Opłata od jednego dokumentu wynosi 26 zł,             
Wpłata na konto bankowe o numerze: 59 8729 0000 0000 0316 2000 0010 

w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą       
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Załącznik nr 4  

 

...........................................                                                                              ........................................... 

 (miejscowość)                                                                                                                     (data) 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

do odbioru duplikatu / odpisu świadectwa 

 

 

Ja.............................................................................................................. 

(mię i nazwisko) 

 

nr dowodu osobistego ................................................................................... 

 

upoważniam 

 

Panią / Pana ............................................................................................... 

(mię i nazwisko) 

 

nr dowodu osobistego ................................................................................... 

 

do odbioru duplikatu / odpisu mojego świadectwa. 

 

 

........................................... 

(czytelny podpis ) 
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31. Procedura organizacji  nauczania  indywidualnego  i rocznego wychowania 

przedszkolnego przez  dyrektora  Szkoły Podstawowej  im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie 
 

Indywidualne nauczanie jest formą realizacji obowiązku szkolnego oraz nauki. Indywidualne 

nauczanie organizuje się dla  dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 256                                
z 2004 roku, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ); 

 Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 z 2007 roku, poz. 562 z późniejszymi 
zmianami ); 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych                              
( Dz. U. Nr 173 z 2008 roku, poz. 1072 ); 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23 z 2002 roku, poz. 
225                  z późniejszymi zmianami ); 

 

§ 1. Cel: ujednolicenie zasad organizacji indywidualnego nauczania indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ustalenia zasad sprawowania nadzoru 

pedagogicznego nad spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki w formie indywidualnego nauczania, 

wspomagania nauczycieli  w zakresie organizacji indywidualnego nauczania. 

§ 2.  Zakres: nauczyciele, rodzice. 

§ 3. Zasady ogólne wynikające z przepisów prawa oświatowego, dotyczące organizacji 

indywidualnego nauczana. 

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 

2. Organem odpowiedzialnym za organizację indywidualnego nauczania jest dyrektor szkoły. 

 
3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje indywidualne 

nauczanie dla ucznia szkoły/placówki posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania (załącznik nr 1 I 2). Zgodnie z art. 71b  ust. 5c ustawy o systemie oświaty nauczanie 
indywidualne dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób 
zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych dziecka oraz 
zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu  o 
potrzebie indywidualnego nauczania. 
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4.  Dyrektor szkoły organizując indywidualne nauczanie  przestrzega zapisów rozporządzenia w 
sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania oraz innych przepisów 
prawa oświatowego w tym rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania: 

1) przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami; 
2) tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych; 
3) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego.  

 
5. Organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapewnienia 

uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego 
planu nauczania. Uczeń może być, na podstawie odrębnych przepisów, zwolniony   z 
uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych 

 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor szkoły 
może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowym zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 
warunków organizacyjnych nauczania. 

 
7. Na podstawie dostarczonego orzeczenia dyrektor szkoły opracowuje organizację 

indywidualnego nauczania (załącznik nr 5 i 6). Dokument powinien zawierać: 
 

1) imię i nazwisko ucznia; 

2) datę jego urodzenia; 

3) oznaczenie typu szkoły oraz klasę/oddział, do której uczeń uczęszcza; 

4) numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego; 

5) określenie okresu czasu organizacji indywidualnego nauczania, wynikające z 
orzeczenia oraz powodu, dla którego jest ono organizowane; 

6) miejsce realizacji indywidualnego nauczania; 

7) przydzielony tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania z danymi 
dotyczącym kwalifikacji nauczycieli; 

8) tygodniowy plan (rozkład) godzin indywidualnego nauczania. 
 

Ustalona przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizacja 

indywidualnego nauczania stanowi podstawę do wydania przez dyrektora szkoły 

zarządzenia    w sprawie organizacji indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły 

(załącznik nr 3 i  4). 

 

Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne bez zbędnej zwłoki. 

 

Kopię zarządzenia  z ustaloną organizacją indywidualnego nauczania dyrektor szkoły 

przekazuje: 

 

1) rodzicom (prawnym opiekunom); 

2) organowi prowadzącemu; 
 

Godziny nauczania indywidualnego nie są wliczane do pensum nauczyciela i płatne są  jak każda 
godzina ponadwymiarowa danego nauczyciela. 
Dziecko nauczane indywidualnie pozostaje uczniem konkretnej klas/grupy –  powinno więc być 
wpisane do dziennika zajęć (z odpowiednią adnotacją).  Do tego  dziennika należy wpisać 
ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) oraz ocenę z  zachowania. Pozostała dokumentacja 
prowadzona jest analogicznie jak w stosunku do  innych uczniów. Dotyczy to również 
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wydawania świadectw i informacji o dojrzałości  szkolnej 
 
 
§ 4. Zalecenia szczegółowe – rodzice, prawni opiekunowie 

1. Kierują wniosek do publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej o wydanie orzeczenia o 
potrzebie zorganizowania nauczania indywidualnego, dostarczając: 

a) dokumentację medyczną – zaświadczenia lekarza specjalisty, 

b) opinię wychowawcy klasy/ pedagoga szkolnego, uwzględniającą min. realizację obowiązku 

szkolnego. 

2. Dostarczają orzeczenie o przyznaniu nauczania indywidualnego dyrektorowi szkoły wraz z 
podaniem. 

3. Zapewniają właściwe warunki do prowadzenia lekcji w domu, jeśli dyrektor podejmie decyzję o 
realizacji nauczania indywidualnego w domu ucznia. Zapewniają: 

a) osobne pomieszczenie, 

b) ciszę, 

c) bezpieczeństwo. 

4. Informują szkołę o niemożności realizacji zajęć z powodu choroby ucznia lub ważnych spraw 

rodzinnych. 

5. Biorą odpowiedzialność za zachowanie dziecka na zajęciach. 

 

§ 5. Zalecenia szczegółowe - dyrektor 

1. Na czas określony w orzeczeniu poradni psychologiczno –pedagogicznej organizuje nauczanie 
indywidualne ucznia. 

2. Organizuje nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w 
orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Określa miejsce realizacji nauczania indywidualnego po analizie orzeczenia poradni i 
warunków domowych ucznia. 

4. Nauczanie może odbywać się w szkole, w domu ucznia lub w placówce wychowawczej. 
5. Wyznacza nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w liczbie: 

a) dla dzieci oddziału przedszkolnego – od 4 do 6 godzin, minimum dwa razy w tygodniu 
b) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzi, minimum 2 razy w tygodniu; 
c) dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin, minimum trzy razy w 

tygodniu. 
6. Dba o właściwy przebieg nauczania indywidualnego. 

 
§ 6. Zalecenia szczegółowe - wychowawca 

1. Pisze opinię o uczniu do poradni psychologiczno –pedagogicznej. 
2. Współpracuje z rodzicami ucznia, informując ich o wszelkich uwagach związanych z 

przebiegiem nauczania indywidualnego, w tym zachowania ucznia na zajęciach  
i frekwencji na lekcjach, jeśli nauczanie odbywa się w szkole. 

3. Współpracuje z rodzicami ucznia w celu kontroli sytuacji zdrowotnej, dydaktycznej oraz 
osobistej ucznia. 
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4.  Informuje nauczycieli o przyczynach nauczania indywidualnego określonych w orzeczeniu w 
celu dostosowania treści programowych do realizacji przez ucznia. 

5. Umożliwia uczniowi udział w zajęciach pozalekcyjnych,  uroczystościach i imprezach 
szkolnych. 

6. Współpracuje z pedagogiem szkolnym. 
 

§ 7. Zalecenia szczegółowe - pedagog szkolny 

1. Zapoznaje rodziców z wymaganiami poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczącymi 
uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. 

2. Na prośbę rodziców/ opiekunów prawnych przygotowuje opinię o uczniu po konsultacji z 
wychowawcą klasy. 

3. Przekazuje wychowawcy klasy kserokopię orzeczenia poradni psychologiczno – 
pedagogicznej o nauczaniu indywidualnym. 

4. Udziela nauczycielom wskazówek do pracy z uczniem, uwzględniając stan chorobowy i 
zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Poznaje warunki życia i nauki ucznia w jego środowisku rodzinnym. 
6. Otacza ucznia opieką poprzez: 

a) poznanie aktualnego stanu zdrowia oraz sytuacji osobistej i rodzinnej ucznia, 
b) współpracę z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia, 
c) współpracę z wychowawcą klasy, 
d) współpracę z nauczycielami. 

7. Interweniuje w sytuacjach zakłócających przebiegu nauczania indywidualnego zarówno ze 
strony ucznia, rodziców / opiekunów prawnych, jak i nauczycieli, informując o tym 
wychowawcę klasy i wicedyrektora 

 § 8. Zalecenia szczegółowe - nauczyciele 

1. Ustalają wraz z dyrektorem plan zajęć ucznia. 
2. Prowadzą lekcje w ramach nauczania indywidualnego w określonym przez dyrektora szkoły 

miejscu i czasie. 
3. Dokumentują zajęcia w dzienniku zajęć indywidualnych 
4. O swojej nieobecności na zajęciach informują telefonicznie ucznia lub jego rodziców/ 

opiekunów prawnych. 
5. Realizują z uczniem podstawę programową. 
6. Dostosowują treści nauczania do sytuacji dziecka – jego stanu zdrowia. 
7. Informują dyrektora szkoły o niemożliwości realizacji niektórych treści programowych ze 

względu na możliwości psychofizyczne ucznia. 
8. O zakłóceniach w przebiegu nauczania indywidualnego informują wychowawcę klasy lub 

pedagoga 
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Załącznik nr 1  

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

o indywidualne przygotowanie przedszkolne 

 

 

Chruślina, dn. …………………… 

………………………………………............................. 
(imię i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów)  

 

…………………………………………….........  
(adres zamieszkania)  

 

…………………………………………............  
(telefon kontaktowy 

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 
 

……………………………................………………………. 
( imię i nazwisko) 

 

W związku z faktem wydania przez 

.............................................................................................................  

                           (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

 

orzeczenia nr : ........................................................... o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego dziecka 

.....................................................................................................................  

                                                      (imię i nazwisko, grupa) 

wnioskuję o zorganizowanie tej formy realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

 

w okresie od …......................……..do ………...................…  

 

 

 

.........................................................................  
 

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  
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Załącznik nr 2  

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

o indywidualne nauczanie 

 

 

Chruślina, dn. …………………… 

……………………………………….................. 
(imię i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów)  

 

…………………………………………….........  
(adres zamieszkania)  

 

…………………………………………............  
(telefon kontaktowy 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

 
 

…………….............………………………………………. 
( imię i nazwisko) 

 

W związku z faktem wydania przez 

.............................................................................................................  
                                                (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

 

orzeczenia nr : .................................................................... o potrzebie indywidualnego nauczania 

 

......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, klasa) 

 

wnioskuję o zorganizowanie tej formy nauczania  w okresie od -…………….. do …………………. . 

 

w okresie od ………..do …………  

 

 

 

 

 

............................................................................  
(podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 3  

DECYZJA NR ……….. 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH  

 W CHRUŚLINIE 

 

z dnia .................................. 

w sprawie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  

....................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko ucznia) 

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie 

MEN z dnia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży oraz orzeczenia nr ……….............................. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, z dnia ……………………………  

wydanego przez 

....................................................................................................................................................................  

(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

ustalam , co następuje:  

§ 1. Organizuje się indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla  

....................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

§ 2. Ustalona z organem prowadzącym organizacja indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego stanowi załącznik do decyzji.  

§ 3. Decyzja  wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

.................................................  

(podpis dyrektora)  



 

125 

 

Załącznik nr 4  

DECYZJA NR .............. 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH  

W CHRUŚLINIE 
 

z dnia .................................. 

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania  

....................................................................................................................................................................

..................................  

(imię i nazwisko ucznia)Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży oraz orzeczenia nr ………................................... o potrzebie indywidualnego 

nauczania, z dnia ………………...........……………  

wydanego przez 

...................................................................................................................................................................  

(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

ustalam, co następuje:  

§ 1. Organizuje się indywidualne nauczanie dla ucznia 

.......................................................................................  

(imię i nazwisko) 

§ 2. Ustalona z organem prowadzącym organizacja indywidualnego nauczania stanowi załącznik do 

decyzji.  

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

.................................................  

(podpis dyrektora)  
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Załącznik nr 5  

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

 

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

2. Data urodzenia ………………………………………………….  

3. Nazwa szkoły …………………………………………….  

4. Numer orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 

………………………..........…………...  

5. Czas organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, wynikający  

z orzeczenia (np. od 1 września 2008 do 30 listopada 2008)  

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

6. Orzeczenie wydane z uwagi na: stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole/ stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie 

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole (właściwe podkreślić)  

7. Miejsce realizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego  

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

8. Przydzielony tygodniowy wymiar godzin indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 

.......................................................................  

9. Kwalifikacje nauczyciela, któremu powierzono prowadzenie zajęć 

 .......................................................  

 

10. Tygodniowy plan (rozkład) indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (godziny 

indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni). W przypadku wychowanków, 

których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie oddziału przedszkolnego, w zakresie określonym 

w orzeczeniu, oznaczenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych 

indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole (P).  

Zajęcia organizowane w miejscu pobytu dziecka (D).  

 
Poniedziałek 

(godzina) 
Wtorek  

(godzina) 

 

Środa 

 (godzina) 
Środa (godzina) Piątek 

(godzina) 

     

 
11. Sposób realizacji zawartych w orzeczeniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

....................................................................................................................................................................  

12. Opis realizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego z grupą wychowawczą (w 

przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego, w zakresie opisanym w orzeczeniu) 

....................................................................................................................................................................  

13. Ustalone, w celu pełnego osobowego rozwoju dziecka oraz integracji ze środowiskiem 

rówieśników sposób uczestniczenia wychowanka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, formy uczestniczenia w życiu szkoły 

....................................................................................................................................................................  

 

                                                                 ................................................ 
                                                                                                 (podpis dyrektora)  
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Załącznik nr 6  

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA 

 

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

2. Data urodzenia ………………………………………………….  

3. Typ szkoły ………….…………………………………………….  

4. Oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń ……………….  

5. Numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego …………………………………...  

6. Czas organizacji indywidualnego nauczania, wynikający z orzeczenia 

…………………………………………………………………………  

7. Orzeczenie wydane z uwagi na: stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły stan 

zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły (właściwe podkreślić)  

8. Miejsce realizacji indywidualnego nauczania ………………………………………………….  

9. Przydzielony tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania z danymi o kwalifikacjach 

nauczycieli (w ramach indywidualnego nauczania należy zapewnić uczniowi realizację wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania). W przypadku 

uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w zakresie określonym w 

orzeczeniu oznaczenie zajęć indywidualnego nauczania realizowanych indywidualnie w odrębnym 

pomieszczeniu w szkole (P). Zajęcia organizowane w miejscu pobytu dziecka (D).  

 
Lp Nazwa 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

Nazwisko i imię 

nauczyciela 
Kwalifikacje do nauczania 

przedmiotu/prowadzenia zajęć 
Liczba 

godzin 

     

     

 
Tygodniowy plan (rozkład) godzin indywidualnego nauczania (godziny indywidualnego nauczania 

realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni, a w klasach I-III SP w ciągu co najmniej 2 dni)  

 
Nazwa 

obowiązkowych 

zajęć 

edukacyjnych 

Poniedziałek 

(godzina)  

Wtorek 

(godzina)  

Środa 

(godzina)  

Czwartek 

(godzina)  

Piątek 

(godzina)  

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ............................................................ 

                                                                                                                               (podpis dyrektora)  
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                   Chruślina, ........................ 

  

 

Wójt Gminy 

         Józefów nad Wisłą 

          p. ............................................... 

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 28 sierpnia 

2014 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

2. Orzeczenia nr ............. z dnia ........................ wydanego przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Opolu Lubelskim, zwraca się z prośbą o przyznanie ............... godzin 

nauczania indywidualnego dla ucznia  klasy ......   .................................................... 

 1)    j. polski –  …….. godzin/tydzień, 

2)    matematyka - …… godzin/tydzień, 

3)    (…) 

4)    ………………………………. 

5)    ………………………………. 

6)    ………………………………. 

Nauczanie wg zalecenia odbywać sie będzie  w .................................................. w okresie od  

.......................... do .......................... 

Szkoła nie posiada środków na realizację w/w nauczania indywidualnego. 

  

......……………………………. 

pieczątka, podpis dyrektora 
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32. Procedura  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Szkole 

Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie 
 

 

1. Podstawa prawna: 

 

1) art. 71b ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.), 

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 

133), 

3) § 14. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400 z późn. 

zm.). 

 

2. Cel wczesnego wspomagania: 

pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole prowadzonego bezpośrednio: 

a) z dzieckiem (w wymiarze miesięcznym 4–8 godzin) oraz  

b) jego rodziną. 

 

3. Harmonogram postępowania 

 

Lp. Czynność/zadanie 
Podstawa 

prawna 
Uwagi 

1 Rodzic/prawny opiekun składa wniosek do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, poradnia wydaje opinię 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Art. 71b. 5a  

2 Poradnia poddaje dziecko badaniom § 3.1  

3 Rodzic składa dokument otrzymany z poradni do 
dyrektora  

  

4 Dyrektor organizuje wstępne działania w porozumieniu 
z organem prowadzącym 

Art. 71b. 2b  

5 Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka w składzie: 

§ 3.1, 2 
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a) pedagog posiadający odpowiednie kwalifikacje do 
niepełnosprawności dziecka (np. oligofrenopedagog, 
tyflopedagog, surdopedagog, 

b) psycholog, 
c) logopeda, 
d) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i 

jego rodziny.  

6 Dyrektor powołuje koordynatora spośród nauczycieli 
zespołu wczesnego wspomagania 

§ 3. 4  

7 Zespół ustala na podstawie opinii szczegółowy 
harmonogram działań  
w zakresie: 

a) wspomagania dziecka, 
b) wsparcia  dla rodziny, 
c) nawiązania współpracy z zakładem opieki 

zdrowotnej, 
d) ew. ośrodkiem pomocy społecznej 

§ 3. 3,  

p. 1, 2 

 

 

 

Zajęcia mogą być 
prowadzone w gr . do 
3 dzieci dla dzieci, 
które ukończyły 3 lata 

8 Dyrektor uzgadnia z rodzicami miejsce prowadzenia 
zajęć uwzględniając potrzeby dziecka, niezbędne środki 
dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie 

§ 5. 1, 2 Zajęcia można 
organizować w: 

poradni, domu, 
przedszkolu, szkole,  
ośrodkach 
wymienionych w art. 2 
pkt 5 Uso 

9 Zespół przeprowadza diagnozę dziecka § 3. p. 3  

11 Zespół opracowuje kierunki pracy oraz szczegółowy 
indywidualny program wspomagania 

§ 3. 3 p. 3 Dla dziecka oraz jego 
rodziny 

12 Zespół opracowuje instruktaż postępowania dla 
rodziców 

Art. 71b.2a 

 

§ 3. 3 p. 3 

Zajęcia mogą 
obejmować dzieci od 
chwili wykrycia 
niepełnosprawności 
do czasu podjęcia 
nauki w szkole 

13 Zespół realizuje zadania, wdraża program, prowadzi 
zajęcia 

14 Zespół analizuje efekty działań § 3. 3 p. 4  

15 Zespół wprowadza zmiany, modyfikuje zadania w 
zależności od wniosków i spostrzeżeń 

  

16 Zespół prowadzi szczegółową dokumentację  działań 
prowadzonych  
w ramach indywidualnego programu wczesnego 
wspomagania 

§ 3. 5  
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Załącznik nr 1 

Decyzja .................. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 
 

W sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

 

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

 

Na podstawie art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572ze zmianami) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587) 

oraz opinii nr…………………………………. o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z dnia 

………………………………………………wydanego przez....................................................................zarządza się, co 

następuje:   

 

§ 1. Organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

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

 

§ 2. Ustalona z organem prowadzącym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

  
 …………………………………. 

                  (podpis dyrektora) 
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Złącznik nr. 2 

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   

1. Imię i nazwisko dziecka 

2. Data urodzenia  

3. Numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   

4. Czas organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wynikający z opinii 

5. Opinia wydana z uwagi na:  

6. Miejsce realizacji  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   

7. Przydzielony miesięczny wymiar godzin  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  z 

danymi o kwalifikacjach nauczycieli  

 

Lp. Nazwa zajęć 

Nazwisko i 

imię 

nauczyciela 

Kwalifikacje do nauczania 

przedmiotu/prowadzenia 

zajęć 

Liczba  

godzin 

1.  
  WCZESNE WSPOMAGANIE 

ROZWOJU DZIECKA 

 

2.  
  WCZESNE WSPOMAGANIE 

ROZWOJU DZIECKA 

 

3.  

   

 

 

4.  

   

 

 

5.  

   

 

 

Razem 

 

 

 

…………………………………. 

                  (podpis dyrektora) 
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Złącznik nr. 3 

Miesięczny plan (rozkład) godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   

Nazwa 

obowiązkowych 

zajęć 

edukacyjnych 

Poniedziałek 

(godzina) 

Wtorek 

(godzina) 

Środa 

(godzina) 

Czwartek 

(godzina) 

Piątek 

(godzina) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

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

 (podpis dyrektora) 
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33. Procedura organizowania zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych  

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 
 

Podstawa prawna:  

 art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) [ustawa] dodany ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 

827),   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 

     7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.2)).  

  Statut szkoły 

 Regulamin Rady Rodziców  

 

I. Ogólne zasady obowiązujące przy organizacji zajęć dodatkowych   

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców na terenie szkoły.  

2. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są osoby prowadzące zajęcia 

dodatkowe, dyrektor i nauczyciele przedszkola, dzieci oraz rodzice (prawni 

opiekunowie) dzieci oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.  

3. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym odbywają się poza godzinami realizacji 

podstawy   programowej wychowania przedszkolnego.    

4. Zajęcia dodatkowe  organizowane  przez Radę Rodziców i na wniosek rodziców są 

nieobowiązkowe, to rodzice decydują o tym, że chcą, by ich dzieci korzystały z zajęć 

prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.  Żadne zajęcie dodatkowe nie jest 

obowiązkowe – bez względu na to, czy rodzic za nie płaci, czy nie.  

5. Organizacja zajęć dodatkowych przez Radę Rodziców zakłada, że nikt nie jest 

zmuszany do korzystania z dodatkowych ofert (dzieci nie są zmuszane do 

uczęszczania na zajęcia, rodzice do ich opłacania). 

6. Zajęcia dodatkowe są organizowane są z inicjatywy rodziców w sposób wyraźnie 

wyodrębniony od działalności szkoły realizującej podstawową ofertę programową,    

7. Oddział przedszkolny w ramach zajęć dodatkowych  może organizować zajęcia takie 

jak: rytmika, taniec, zajęcia plastyczne itp  

8. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane z  inicjatywy rodziców lub w odpowiedzi 

na ich zapotrzebowanie w sposób, który nie doprowadzi do uszczuplenia 

podstawowej oferty programowej przedszkola tak w ujęciu finansowym jak i 

organizacyjnym. Każdy przedszkolak ma zapewniony, na równych zasadach, dostęp 

do wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu w ramach oferty programowej, 

chyba, że z różnych powodów nie będzie korzystać z oferty.   

9. Rodzice dzieci korzystający z zajęć mogą uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach 

otwartych lub w każdym innym czasie po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.  

10. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego, będą one 

odpracowane w innym uzgodnionym z dyrektorem terminie.  

11. Wyboru usługodawcy w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych, płatnych przez 

Radę Rodziców dokonuje się w oparciu o analizę złożonych ofert. Wyboru dokonują 

przedstawiciele Rady Rodziców .   

http://www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572-u
http://www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572-u
http://www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572-u
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12. Współudział dyrektora przedszkola w organizacji zajęć dodatkowych  np. 

udostępnienie sali, formowanie grupy itd. może się odbywać wyłącznie w zakresie 

uzgodnionym z rodzicami bądź na ich wniosek. 

13. Zajęcia odbywają się w grupach do 15 dzieci, z uwzględnieniem podziału na grupy 

wiekowe, a w przypadku nauczania języków obcych także z podziałem na stopień 

zaawansowania w nauce. 

14.  Zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne - taneczne prowadzone są z całą grupą przy 

współudziale wychowawcy grupy. 

15. Czas trwania jednostki zajęć dodatkowych wynosi od 20 do 30 min. w zależności od 

grupy wiekowej dzieci i ich możliwości psychofizycznych.   

16.  Dzieci niekorzystające z zajęć dodatkowych mają zapewnioną w przedszkolu opiekę 

nauczyciela. 

17.  Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli (poza 

godzinami ich pracy) lub przez inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

II. Wymagania niezbędne do organizowania zajęć dodatkowych  

 

1. Organizowanie zajęć dodatkowych w przedszkolu odbywa się  wyłącznie na wniosek i 

zapotrzebowanie rodziców.   

2. Rodzice mogą zadeklarować dobrowolną składkę na rzecz Rady Rodziców, która 

zajmie się organizacją zajęć na życzenie ogółu rodziców i opłatą za wskazane zajęcia.   

3. Zajęcia dodatkowe organizuje i finansuje Rada Rodziców. Finansowanie odbywa się z 

dobrowolnych składek/wpłat rodziców.   

4. Wpłaty pobierane są i rozliczane przez prowadzącego zajęcia.  

5. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa 

zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a Radą Rodziców.  Umowę w imieniu 

rodziców podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.   

 

III. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć dodatkowych  

 

1. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z  dyrektorem i nauczycielami. 

2.  Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym  

             z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie   

             uzgodnionym z dyrektorem szkoły.  

3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem, który opracowany jest 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z dyrektorem i nauczycielami oddziałów.  

4. Osoba prowadząca zajęcia każdego roku wypełnia oświadczenie dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. (załącznik nr 1 do procedury).  

5. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego 

momentu w pełni odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci 

z powrotem pod opiekę nauczyciela lub rodzica/ prawnego opiekuna). 

6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci 

razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć. 

7. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć pozostawienie dzieci bez opieki. 

8. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub 

nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.  

9. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci. 

10. Przed rozpoczęciem zajęć, osoba prowadząca zajęcia dodatkowe potwierdza swoje 
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przyjście u dyrektora szkoły lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności 

powinna wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę tej nieobecności i 

uzgodnić termin odpracowania zaległości. 

11. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przynajmniej raz w roku, w terminie 

uzgodnionym z dyrektorem szkoły, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.  

12. Osoba prowadząca zajęcia powinna dbać o powierzone mienie, które jest 

udostępnione przez placówkę na czas realizacji zajęć. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe  

 

1. Na wniosek Rady Rodziców dyrektor użycza pomieszczeń szkoły na organizację zajęć 

dodatkowych zainicjowanych przez rodziców, zgodnie z ich potrzebami i życzeniem.     

2. Szkoła nie pobiera z tytułu organizacji zajęć dodatkowych, uatrakcyjniających ofertę 

przedszkola żadnych opłat, nie jest inicjatorem i organizatorem żadnych zajęć 

dodatkowych.  

3. Szkoła nie pośredniczy w regulowaniu płatności przez rodziców na rzecz Rady 

Rodziców.  

4. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe niniejszą procedurę stosują łącznie z Procedurą    

      korzystania z sali, oraz z procedurami dotyczącymi odbioru dziecka z przedszkola.    

5. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z   

Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.   

6. Procedura jest dostępna w gabinecie dyrektora szkoły i na stronie internetowej.   

 

 

 

.......................................... 

podpis dyrektora 
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Załącznik 1  

Chruślina, ………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI  

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, pełniący funkcję instruktora zajęć  dodatkowych  

 

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

 

organizowanych na życzenie Rady Rodziców i na wniosek Rodziców, ponoszę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na moich zajęciach w roku szkolnym 

……………………  .  

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do prowadzenia  w/w zajęć. 

Oświadczam, że  posiadam ubezpieczenie od NNW.  

 

 

 

 

 

Czytelny podpis instruktora.  

 

…………………………………………… 

 
 

 

 


