FAQ (pytania i odpowiedzi dotyczące zajęć wyrównawczych) – PROJEKT ŚWIAT NAUKI
1. Od kiedy rozpoczynamy zajęcia wyrównawcze w roku szkolnym?
Zajęcia rozpoczynamy najwcześniej od września, a najpóźniej od października (decyduje szkoła)
2. Czy stan osobowy grup uczniowskich musi być stały?
Grupa uczniowska która rozpocznie zajęcia kontynuuje je przez cały rok szkolny bez zmian
osobowych. W wyjątkowych wypadkach (długotrwała choroba, zmiana szkoły itp.) dopuszcza się
wprowadzenie nowego ucznia (wówczas przy nazwisku ucznia odchodzącego wpisujemy datę
„do dnia _____”, a przy nazwisku ucznia przychodzącego datę „od dnia _____”
3. Czy grupa może liczyć mniej (więcej) niż 8 uczniów?
Grupa na zajęcia wyrównawcze liczy 8 osób (nie mniej i nie więcej).
W dziennikach dokumentujemy udział w zajęciach wyrównawczych tylko tej ósemki.
4. Czy uczeń może brać udział w zajęciach więcej niż jednej grupy?
Nie. Uczeń może brać udział w zajęciach tylko jednej grupy.
5. Czy można zmienić przedmiot zajęć wyrównawczych w trakcie roku szkolnego?
Tak. Dopuszcza się zmianę przedmiotu prowadzonych zajęć wyrównawczych (w ciągu roku
szkolnego - dla tej samej grupy uczniowskiej) – w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych np. matematyka na fizykę itp.
6. Czy dziennik musi być prowadzony na bieżąco?
Tak. Każde zajęcia są odnotowywane na bieżąco w dzienniku zajęć. Potwierdzeniem ich realizacji
jest podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dziennik jest trwale wypełniany (nie ołówkiem).
7. Czy można kumulować zajęcia wyrównawcze?
Wymiar zajęć to 2 godziny miesięcznie na 1 grupę. Dopuszcza się kumulowanie liczby godzin
zajęć. Do 4 godzin miesięcznie – decyduje szkoła. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest
kumulacja powyżej 4 godzin miesięcznie (ale po uzgodnieniu z PTE).
8. Jaka jest minimalna frekwencja na zajęciach wyrównawczych?
Minimalna frekwencja to 50%. Poniżej tego progu zajęcia się nie odbywają – są powtarzane.
9. Czy wypełniony dziennik zostaje w szkole, czy przekazujemy go do PTE?
Po zakończeniu roku szkolnego dziennik jest przekazywany do PTE.
10. Za jakie okresy należy wystawiać noty obciążające za zajęcia wyrównawcze?
Decyzja w tym zakresie należy do szkoły. Większość szkół wystawia noty za półrocze/semestr
(ewentualnie na koniec roku kalendarzowego i koniec roku szkolnego).
11. Jak ma wyglądać kopia karty czasu pracy dołączana do noty obciążeniowej?
Karta czasu pracy (na dany rok szkolny) powinna być prowadzona na bieżąco – zgodnie ze
wzorem przekazanym Państwu (i dostępnym na stronie projektu www.projektsn.pl). Do noty
dołączamy kopie kart tych nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w okresie rozliczanym notą. Na
załączanej do noty kopii karty będzie więc udokumentowany okres od początku roku szkolnego
do końca okresu objętego notą (np. do noty za pierwsze półrocze dołączona będzie kopia karty z
wpisami za okres: wrzesień - styczeń, a do noty za drugie półrocze: za okres wrzesień –
czerwiec). Oryginały wszystkich kart czasu pracy za dany rok szkolny przekazujecie Państwo na
koniec roku szkolnego - do PTE - razem z dziennikami zajęć wyrównawczych.
12. Czy rozszerzenie zakresu obowiązków nauczyciela wystawiane jest raz na cały projekt ?
Tak. Dla każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze w danej szkole powinno być
wystawione takie „rozszerzenie”. Robi się to raz na cały projekt – i kopię przesyła do PTE - wraz
z pierwszą notą obejmującą wynagrodzenie tego nauczyciela.
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