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I. Procedura monitorowania i dokumentowania frekwencji ucznia 

1. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania 

stosownych zapisów w dziennikach lekcyjnych stosując znaki: 

1) "I"  – uczeń nieobecny 

2) S  – uczeń spóźniony  

3) U – ucieczka z zajęć/wagary 

4) Uczeń, który się spóźnia na zajęcia, musi podać powód spóźnienia nauczycielowi 

prowadzącemu lekcję. 

2. Usprawiedliwiania nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy, stosując jedno  z 

oznaczeń: 

1) + – nieobecność usprawiedliwiona 

2) I – nieobecność nieusprawiedliwiona 

3) Wycieczka (pełny zapis) – uczeń uczestniczył w wycieczce, a jego 

nazwisko  umieszczono w karcie wycieczki 

4) K /lub pełny zapis konkurs/ – uczeń jest obecny w szkole i bierze udział w innych 

zajęciach szkolnych (zapis ten dotyczy konkursów lub olimpiad) lub pod opieką 

nauczyciela bierze udział w konkursie pozaszkolnym 

5) Z /lub pełny zapis zawody/  – uczeń reprezentował szkołę w zawodach sportowych 

(ma zapewnioną opiekę nauczyciela) 

6) Odpowiednią literę należy umieścić w każdej kratce. W przypadku dłuższych 

nieobecności  (sanatorium, choroba) można  stosować zapis słowny. 

II.  Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia swoich nieobecności w ciągu 7 dni od 

przyjścia do szkoły. 

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci wyłącznie w zeszycie kontaktu z 

rodzicami w formie pisemnej. Na pierwszej stronie w  zeszycie kontaktu  powinno się 

znaleźć: imię i nazwisko ucznia, klasa, wzór podpisu rodzica/prawnego opiekuna, który 

będzie dokonywał wpisów do zeszytu. Zeszyt powinien mieć ponumerowane kartki. 

3. W przypadku braku usprawiedliwienia od rodziców/prawnych opiekunów, lekarza 

rodzinnego (lekarza specjalisty), lub w przypadku nieterminowego dostarczenia 

usprawiedliwienia, godziny nieobecności pozostają nieusprawiedliwione. 

4. Usprawiedliwienie winno zawierać: imię i nazwisko ucznia, termin nieobecności (od– do), 

przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna). W przypadku braku 

w/w informacji usprawiedliwienie jest nieważne. 

5. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wychowawcy, dopuszcza się ustne usprawiedliwienie 

nieobecności dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie podanym powyżej. 

6. Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, 

rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy lub sekretariatu 

szkoły (taka informacja będzie odnotowana w zeszycie nieobecności uczniów). Jeżeli do 

takiego powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań 

mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności. 

7. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w 

szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie 
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8. O przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy. 

9. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które 

były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (usprawiedliwienia 

rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.). 

10. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności  zwolnienia/usprawiedliwienia 

wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest 

autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły lub 

skontaktować się z placówka służby zdrowia. 

III. Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania 

1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu 

zamieszczoną w jego zeszycie kontaktu z rodzicami. 

2. Zwolnienie musi zawierać: powód zwolnienia, godziny lekcyjne, z których uczeń ma być 

zwolniony, oraz czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna. 

3. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia  może zwolnić: 

1) wychowawca ucznia, oczywiście po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica. 

2) nauczyciel, który zna i uczy ucznia, ale tylko jeżeli wychowawca jest nieobecny w 

szkole, lub nie może osobiście zwolnić ucznia; w takiej sytuacji nauczyciel musi z 

sekretariatu szkoły zatelefonować do rodziców ucznia w celu potwierdzenia 

autentyczności zwolnienia. 

3) dyrektor szkoły, ale w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, w których wychowawca nie 

może zwolnić ucznia, a z rodzicem  ucznia nie można się skontaktować telefonicznie. 

4) nauczyciel-opiekun, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką 

i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.; ma on 

obowiązek powiadomić wychowawcę danej klasy. 

4. Wychowawca dokonuje zwolnienia, wpisując do dziennika nieobecność usprawiedliwioną na 

wszystkich lekcjach, z których uczeń  się zwalnia. 

5. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel prowadzący lekcję w danym dniu, 

podpisuje zwolnienie uczniowi, w dzienniku wpisuje nieobecność, którą po powrocie do 

szkoły usprawiedliwia wychowawca (jeżeli uda mu się skontaktować telefonicznie z 

rodzicem ucznia,  powinien w zeszycie kontaktu z rodzicami odnotować ten fakt). 

6. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często 

lub nie istnieje uzasadniona konieczność. 

7. W sytuacji kiedy rodzic kontaktuje się osobiście i odbiera swoje dziecko ze szkoły przed 

zakończeniem zajęć lekcyjnych, musi potwierdzić ten fakt w zeszycie kontaktu z rodzicami. 

O takiej sytuacji powinien być również poinformowany wychowawca zwalnianego ucznia. 

IV. Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy 

przedmiotowe i inne organizowane konkursy 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy 

organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć (w 

porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców). 
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3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych. Lista oprócz imion i nazwisk, klasy, 

zawiera nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką 

którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być zostawiona w pokoju 

nauczycielskim, najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi i zaplanowanymi zajęciami. 

4. Na podstawie w/w listy wychowawcy zaznaczają w dzienniku usprawiedliwioną 

nieobecność ucznia na zajęciach. W rubryce dotyczącej frekwencji wychowawca zaznacza 

rodzaj zajęć np. zawody, olimpiada itp. 

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony jako 

opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do 

szkoły. 

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień 

przewidzianych jest np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale może być 

zwolniony z odpowiedzi. 

V. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Rodzice ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora szkoły,  do którego 

dołączają zaświadczenie lekarskie. 

3. Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od 

daty wystawienia zaświadczenia. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę 

klasy oraz nauczycieli WF-u. 

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

zajęciach, lub za zgodą nauczyciela WF-u może przebywać w bibliotece szkolnej lub w innym 

miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym 

dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko. Oświadczenie należy złożyć w 

sekretariacie szkoły. Konieczna jest również zgoda dyrektora szkoły. O tym fakcie 

informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy. 

7. W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc uczeń  przedkłada 

odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 

3 dni od daty wystawienia zaświadczenia. 

8. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z 

wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania 

fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

9. O terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez 

nauczyciela WF-u, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza. 

10. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem 

dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach 

ucznia. 

11. W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być niesklasyfikowany z zajęć 

wychowania fizycznego. 
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VI.  Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki 

1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii lub etyki, a są to zajęcia umieszczone w planie 

lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być nieobecny lub zwolniony 

wcześniej do domu na podstawie złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o 

nieuczęszczaniu na wyżej wymienione zajęcia (w deklaracji powinna być również informacja, 

że w tym czasie rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko). 

2. Jeżeli lekcja religii  lub etyki występuje w  środku zajęć danego dnia, a  uczeń  nie uczęszcza 

na te zajęcia, obowiązkowo spędza czas w bibliotece szkoły, pod opieką nauczyciela. 

VII. Procedura kontroli frekwencji uczniów oraz spełniania obowiązku 

szkolnego 

Podstawa prawna: 

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

zmianami) – art. 15, 16, 18, 19, 20. 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232). 

 Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą 

 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. 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, poz. 225). 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności 

ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim 

przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie 

wychowawcę klasy. 

2. O każdym przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje rodziców ucznia. 

3. Obowiązkiem wychowawcy jest systematyczne (miesięczne) rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków. 

4. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających, co 

najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w okresie jednego miesiąca, a także 

w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca: 

1) przekazuje dyrektorowi szkoły informację o takim uczniu, 

2) powiadamia telefonicznie rodziców ucznia, a jeśli zajdzie taka potrzeba  listem 

poleconym, o absencji ucznia i wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji, 

3) w obecności dyrektora, przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której 

informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności dziecka, a także 

zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły. 

5. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę  związane z egzekwowaniem obowiązku 

szkolnego (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) przez ucznia, wychowawca 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

6. W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna z wychowawcą (rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) 

lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (np. uczeń w dalszym ciągu nie 

realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła dwukrotnie listem poleconym 
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upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, 

wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz informację, że 

niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. 

7. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły, 

kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest 

właściwa Gmina Laszki. 

8. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być 

nakładana kilkakrotnie. 

9. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) uczeń nadal nie 

realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i 

pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny. 

10. Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

11. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko 

obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego 

poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu 

spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło 

odroczenie. 

VIII. Procedury postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły 

stan zdrowia 

1. W razie złego samopoczucia ucznia pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna lub 

osoba uprawniona do udzielania takiej pomocy. 

2. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną. 

3. Jeśli stan zdrowa ucznia nie jest zły, pielęgniarka, a w przypadku jej nieobecności 

wychowawca lub nauczyciel, informuje telefonicznie rodziców ucznia oraz ustala: 

1) potrzebę wezwania pogotowia, 

2) potrzebę wcześniejszego odebrania dziecka przez rodziców ze szkoły, 

3) godzinę odbioru dziecka ze szkoły, 

4) Informacje o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku zajęć. 

4. Jeśli stan zdrowa ucznia jest zły, pielęgniarka, a w przypadku jej nieobecności wychowawca 

lub nauczyciel, wzywa pogotowie ratunkowe, a o konieczności  wezwania pogotowia są 

powiadomieni telefonicznie rodzice ucznia. 

5. W momencie przejęcia ucznia przez pogotowie ratunkowe za jego bezpieczeństwo 

odpowiada lekarz pogotowia. 

6. Jeżeli ucznia osobiście odbierze rodzic, musi być to odnotowane w zeszycie kontaktu z 

rodzicami (rodzic powinien potwierdzić wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły swoim 

podpisem). 

7. Zabronione jest zwalnianie do domu ucznia, który uskarża się na zły stan zdrowia, bez 

poinformowania pielęgniarki szkolnej, wychowawcy ucznia oraz jego rodziców. 



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

 

 

 
7 

IX. Procedury postępowania w przypadku przyłapania ucznia na paleniu 

papierosów na terenie szkoły (lub przyniesienia przez ucznia papierosów 

do szkoły) 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych ( Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996r Nr 10 poz.55,z późn.zm.); Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r.o 

zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.  z dnia 14 maja 2010 r.); Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm.– tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 11 

poz.109) 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996r.) na terenie szkoły obowiązuje 

bezwzględny zakaz palenia papierosów. 

1. Jeżeli uczeń zostaje przyłapany po raz pierwszy na paleniu tytoniu, powiadamia się o tym 

fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca informuje telefonicznie o tym zdarzeniu rodziców 

ucznia oraz udziela upomnienia uczniowi podczas lekcji wychowawczej w obecności całej 

klasy. Upomnienie wpisuje się do  dziennika lekcyjnego. Uczeń ów nie może uzyskać oceny 

wzorowej  zachowania. 

2. Jeżeli uczeń zostanie przyłapany po raz drugi na paleniu tytoniu, nauczyciel powiadamia o 

tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia oraz udziela 

upomnienia uczniowi w obecności rodziców. Uczeń ów ma obniżoną ocenę zachowania do 

dobrej. 

3. Jeżeli uczeń zostaje przyłapany po raz trzeci, nauczyciel powiadamia o tym fakcie 

wychowawcę klasy. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i informuje ich w 

obecności dyrektora szkoły o konieczności podjęcia działań profilaktycznych w stosunku do 

tego ucznia. Uczeń ów może mieć obniżoną ocenę z zachowania do nieodpowiedniej. 

4. Kolejne przypadki łamania zakazu palenia przez ucznia mogą się wiązać z udzieleniem 

upomnienia lub nagany  przez dyrektora szkoły, zawieszeniem w prawach ucznia. Jest to 

jednak ostateczność, po wykorzystaniu wszystkich możliwych  środków dyscyplinujących. 

5. Dodatkowo wychowawca, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w przypadku ucznia, który 

nagminnie łamie zakaz palenia  na terenie szkoły, może poinformować oraz wezwać Policję. 

Funkcjonariusze Policji po rozmowie z uczniem oraz świadkami zdarzenia (m.in. z 

nauczycielem lub nauczycielami, którzy potwierdzą łamanie zakazu palenia przez ucznia na 

terenie szkoły), sporządzają notatkę służbową ze zdarzenia. 

6. Wychowawca jest zobowiązany każdą uzyskaną informację o przyłapaniu ucznia na paleniu 

papierosów odnotować w dzienniku lekcyjnym. Takiego wpisu może również dokonać 

nauczyciel, który przyłapał ucznia na paleniu papierosów. 

X. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów 

telefonów komórkowych oraz urządzeń rejestrujących i odtwarzających 

dźwięk lub/i obraz 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania przez uczniów telefonów komórkowych oraz 

urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk lub/i obraz (np. dyktafon, mp3 itp.). z 

wyjątkiem: 
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1) dopuszcza  się używania aparatów fotograficznych podczas uroczystości szkolnych i 

zajęć wskazanych przez prowadzącego nauczyciela. 

2)  w szczególnych sytuacjach, na wniosek rodzica, Dyrektor szkoły może udzielić zgodę 

na korzystanie z telefonu komórkowego przez ucznia, zgodnie z obowiązującym 

regulaminem. 

2. Uczniowie posiadający zgodę Dyrektora szkoły na korzystanie z telefonu komórkowego 

zobowiązani są przestrzegać postanowień stosownego regulaminu. 

3. Zgodę na posiadanie telefonu komórkowego wydaje Dyrektor szkoły w szczególnych                               

przypadkach na uzasadniony wniosek rodzica. 

4. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły stwierdzi, że uczeń posiada telefon komórkowy lub 

urządzenie rejestrujące dźwięk lub/i obraz, bez zgody Dyrektora  szkoły ma obowiązek 

odebrać uczniowi posiadany sprzęt i przekazać go do wychowawcy lub dyrektora w 

obecności ucznia - właściciela. 

5. Wychowawca lub Dyrektor spisuje w obecności ucznia protokół zawierający dane dotyczące 

urządzenia (rodzaj, markę, itp.), pod którym się podpisuje. Po spisaniu protokołu sprzęt 

zostaje zatrzymany. 

6. Wychowawca lub Dyrektor informują rodzica lub opiekuna ucznia o zaistniałej   sytuacji i 

ustalają z nim termin odbioru sprzętu. 

7. Rodzic, odbierając urządzenie, podpisuje oświadczenie o odbiorze go na protokole 

zawierającym sporządzoną wcześniej w obecności ucznia charakterystykę. 

8. Wychowawca klasy przechowuje protokoły w stosownej dokumentacji. 

XI. Procedura postępowania w sprawie dostosowania wymagań 

programowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

1. Wyniki badań PPP są objęte ochroną danych osobowych i tylko rodzic ma prawo podjąć 

decyzję o ich ujawnieniu. 

2. Jeżeli rodzic nie zechce ujawnić wyników badań szkoła nie ma prawa nalegać na zmianę 

decyzji. Wobec ucznia nadal będą stosowane takie same wymagania, jak wobec pozostałych, 

nawet jeżeli wyniki badań sugerowałyby dostosowanie wymagań edukacyjnych. 

3. W przypadku, gdy rodzic wyraża zgodę na udostępnienie wyników badań szkole, opinia 

w pierwszej kolejności powinna trafić do wychowawcy klasy. 

4. Wychowawca klasy omawia  jej treść, następnie informuje wszystkich nauczycieli uczących 

na temat zaleceń PPP, nauczyciele  mają obowiązek je respektować. 

5. Jeżeli uczeń otrzymuje zalecenia do dostosowania wymagań edukacyjnych, każdy 

z nauczycieli uczących jest zobowiązany do realizowania zaleceń zawartych w dokumentacji 

zespołu do spraw planowania i koordynowania oraz udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

6. Rejestr zobowiązań znajduje się pedagoga szkolnego. 

7. Wobec uczniów, którym PPP zaleciła dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na 

specyficzne trudności w nauce szkoła ma obowiązek w ramach posiadanych środków 

zapewnić zajęcia z terapii pedagogicznej. 

8. Uczniowi, któremu zaproponowane zostały dodatkowe zajęcia z terapii pedagogicznej ma 

obowiązek w nich uczestniczyć pod rygorem cofnięcia dostosowania wymagań. 

9. Jeżeli, pomimo aktualnej opinii z PPP o dostosowaniu wymagań programowych uczeń nie 

wykazał żadnej inicjatywy, nie uczęszczał na zaproponowane zajęcia, nie pracował w domu, 
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nauczyciel ma prawo nie respektować zaleceń poradni i traktować ucznia według ogólnych 

zasad. 


