
Procedura wyrównywania różnic programowych uczniów przyjmowanych  

do Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu z innych szkół 

 

1. Wychowawca klasy, do której przyjęty został uczeń zapoznaje się z dokumentacją nauczania ucznia 
przechodzącego z innej szkoły do Zespołu Szkół Sportowych. Ponadto porządkuje ją 

 i ustala na jej podstawie różnice programowe. 
2. W przypadku stwierdzenia różnic programowych wypełnia informację (załącznik nr 1)  

oraz sporządza pisma (załącznik nr 2 i 3) i niezwłocznie przekazuje je dyrektorowi szkoły do akceptacji. 
Są to: 

 Informacja o stwierdzeniu różnic programowych  

 Informacja do rodziców ucznia o konieczności uzupełnienia różnic programowych 

 Informacja do nauczyciela przedmiotu, u którego uczeń musi uzupełnić różnice programowe 

3. Nauczyciel, u którego uczeń musi uzupełnić różnice programowe: 

 Przygotowuje na piśmie zagadnienia, które uczeń winien uzupełnić 

 Wyznacza terminy uzupełnienia różnic 

 Uwzględnia możliwość uczestnictwa ucznia w konsultacjach przez niego organizowanych 

Ponadto wypełnia informację dla rodziców ucznia wyrównującego różnice programowe (załącznik nr 4). 
4. Jeżeli uczeń został przyjęty do Zespołu Szkół Sportowych od września, zaliczenie różnic programowych 

musi nastąpić do końca pierwszego semestru, a gdy w trakcie roku szkolnego –do dnia konferencji 

klasyfikacyjnej. 

5. Uczeń w wyznaczonym terminie zalicza poszczególne partie materiału, co zostaje odnotowane przez 
nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 

6. W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne zostały zakończone w niższej klasie, zaliczenie musi 

zakończyć się oceną, która wpisana zostaje na świadectwo. 
7. Jeśli uczeń został przyjęty do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego lub do Gimnazjum nr 19, 

wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów ucznia o konieczności 
uzyskania z poprzedniej szkoły, do której uczeń uczęszczał, zaświadczenia o realizacji projektu 
edukacyjnego. (załącznik nr 5). 

8. Dokumentację dotyczącą wyrównywania przez ucznia różnic programowych przechowuje się w arkuszu 
ocen ucznia. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Procedury wyrównywania różnic programowych 

w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu 

 

 

 

Zabrze, dnia ………………..20….r. 
 

 

Wychowawca klasy…………..  na podstawie otrzymanej dokumentacji przebiegu 
nauczania ucznia/uczennicy…………………………………………. stwierdza różnice 
programowe z następujących przedmiotów: 
- …………………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………………. 
-……………………………………………………………………………………………………. 
-……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Podpis wychowawcy klasy: 

……………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Procedury wyrównywania różnic programowych 

w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu 

 

 

 

Zabrze, dnia ………………..20….r. 
 

 

Pan/Pani 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu informuje, że na podstawie otrzymanej 

dokumentacji nauczania ……………………………………………stwierdza różnice programowe z 
następujących przedmiotów: 
- …………………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………………. 
-……………………………………………………………………………………………………. 
-……………………………………………………………………………………………………. 
 

Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyznaczą terminy i formę zaliczenia 
materiału. 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
1. Adresat 

2. a/a 



 

Załącznik nr 3 do Procedury wyrównywania różnic programowych 

w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu 

 

 

 

Zabrze, dnia ………………..20….r. 
 

 

Nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu 

…………….………………………………………… 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu informuje, że na podstawie otrzymanej 
dokumentacji nauczaniastwierdza u ucznia/ uczennicy ………………………………………….. 
różnice programowe, które wymagają wyrównania z ……………………………………………… 

Proszę wyznaczyć termin i formę zaliczenia materiału, poinformować rodzica, 
przeprowadzić zaliczenie i dołączyć komplet dokumentacji do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
1. Adresat 

2. a/a 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Procedury wyrównywania różnic programowych 

w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu 

 

 

 

Zabrze, dnia ………………..20….r. 
 

 

Pan/Pani 

………………………………………… 

………………………………………… 

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

 

Nauczyciel ………………………………Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu przekazuje 
zakres uzupełnienia różnic programowych: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
Jednocześnie informuję, że uczeń/uczennica……………………………………………………. 
może korzystać z konsultacji.  
Termin/terminy zaliczeń: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis nauczyciela: 

……………………………………….. 
Do wiadomości: 
1. Adresat 

2. a/a 



Załącznik nr 5 do Procedury wyrównywania różnic programowych 

w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu 

 

 

 

Zabrze, dnia ………………..20….r. 
 

 

Pan/Pani 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu informuje o konieczności uzyskania z 

poprzedniej szkoły, do której uczęszczał/a ………………………………………………….., zaświadczenia 
o realizacji projektu edukacyjnego 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
1. Adresat 

2. a/a 

 


