
2. PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW 
NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -  WYRÓWNAWCZE 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN z dnia 13. lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie z 9. sierpnia 2017 r. , 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach 

 
1.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się w pierwszej kolejności  dla uczniów 
posiadających opinię pp., mających trudności w nauce, aby pomóc im w opanowaniu materiału 
określonego w wymaganiach edukacyjnych, zapisanych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz  dla tych, którzy z powodu nieobecności w szkole 
nie mieli możliwości udziału w lekcjach, co spowodowało zaległości w materiale z danego 
przedmiotu. 

 
2.  Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 
 
3.  Godzina zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 min. 
 
4.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone są przez nauczycieli  poszczególnych    
              przedmiotów. 
 
5.  Wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ustala Dyrektor szkoły. 
 
6.  Nauczyciele prowadzą obserwacje uczniów, mające na celu rozpoznanie u nich ryzyka                                  
              wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub innych trudności w nauce. 
 
7.  Na zajęcia uczniowie kierowani są przez wychowawcę, który zostaje poinformowany drogą           
              elektroniczną przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów o konieczności wdrożenia tej    
              formy pomocy dla danego ucznia. Wychowawca zapisuje uczniów na zajęcia po wyrażeniu  
              zgody przez rodzica ucznia.  
 
8.  Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych trwa do czasu uzupełnienia przez        
              ucznia zaległości w materiale lub uzyskania pozytywnych ocen. 
 
9.  Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  dokonują oceny  
              efektywności  tej formy pomocy po I i II okresie, zapisując zalecenia dotyczące dalszej pracy   
              z uczniem (w tym formy, sposoby i okres udzielania uczniowi dalszej pomocy), bądź    
              podejmują decyzję o wykreśleniu go z zajęć. 

 
10.  Uczeń zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach dydaktyczno –  
              wyrównawczych. 
 
11.  Rodzic na bieżąco informowany jest o nieobecnościach ucznia. Jeśli uczeń unika zajęć, to po  
              trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach, uprzedzeniu rodzica, zostaje on skreślony  
              z listy uczestników. 
 
Zaopiniowano przez RP 30.01.2020 r. (protokół nr 8/2019/2020) 

 


