
Procedura nr 35:  

wyrównywanie różnic programowych uczniów przyjmowanych z innych szkół 

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śl. 

Podstawa prawna: art. 44zb ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2016r. poz. 

1943, z późn. zm.) i  Rozporządzenie MEN z dn. 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły  niepublicznej o uprawnieniach szkoły  

publicznej jednego typu do szkoły  publicznej innego typu lub szkoły publicznej tego samego typu.                   

( Dz.U.2015 poz. 1248.) 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przygotowania zagadnień 

obejmujących zakres materiału, który uczeń ma uzupełnić; 

2. Zakres materiału należy przygotować na piśmie; 

3. W zależności od potrzeb uczeń powinien uczestniczyć w konsultacjach organizowanych 

przez nauczyciela; 

4. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin i formę zaliczenia materiału; 

5. Jeżeli uczeń został przyjęty do szkoły od dnia 1 września zaliczenie różnic programowych 

musi nastąpić do końca I semestru; 

6. Jeżeli uczeń został przyjęty w trakcie roku szkolnego - zaliczenie różnic musi nastąpić 

najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym; 

7.  Jeżeli uczeń musi zaliczyć różnice programowe z przedmiotu który w danej klasie nie jest 

prowadzony, może uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu z inną klasą lub zaliczyć go 

indywidualnie jak w pkt. 1, 2, 3, 4. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji 

obejmującej: 

a/ protokół (zał. 1); 

b/ pisemne prace ucznia; 

9. Protokół powinien zawierać stwierdzenie, że różnice programowe zostały zaliczone; 

10. Dokumentację w/w przechowuje wychowawca klasy w arkuszu ocen ucznia. 

11. Jeżeli uczniowi nie można zapewnić warunków do zrealizowania treści nauczania, dla 

ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w art. 44 USO. 

 

 



załącznik 1.        Ruda Śląska, dn................... 

PROTOKÓŁ 

z wyrównania różnic programowych z zajęć edukacyjnych 

dla ucznia:______________________________________ 

klasa do której uczeń przechodzi: ____________________ 

przedmiot: ______________________________________ 

Komisja w składzie: 

1/ Przewodniczący  

___________________________________________________________________________ 

2/ Nauczyciel sprawdzający wyrównanie różnic: 

___________________________________________________________________________ 

3/ Członek Komisji: 

___________________________________________________________________________ 

sprawdziła w dniu___________________________ wyrównanie różnic programowych                    

z przedmiotu ________________________________________________________                          

w zakresie materiału programowego dla klasy _______________ . 

Komisja ustaliła: 

a/ Zestaw warunków które spełnił / nie spełnił uczeń: 

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

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

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

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

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

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

b/ wyrównanie różnic programowych:  TAK / NIE * 

c/Uczeń zaliczył wymagania edukacyjne na ocenę: _________________________________ 

Podpisy członków Komisji:  

 

 


