
EWIDENCJA  I  REJESTRY 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Szkoła prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z Rozporządzeniem MENiS 

z dnia 19 lutego 2002 roku (Dz.U. z dnia 16 marca 2002 r.).

• Szkoła  prowadzi  księgę  ewidencji  dzieci  podlegających  obowiązkowi  szkolnemu, 

zamieszkałych w obwodzie szkoły.

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 

obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.

• Szkoła prowadzi księgę uczniów.

Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres 

zamieszkania  ucznia,  imiona  i  nazwiska  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i adresy  ich 

zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W 

księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia 

szkoły przez ucznia.

Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do 

szkoły.

Wpisów w księdze ewidencji oraz w księdze uczniów dokonuje się na podstawie dowodów 

osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (lub prawnych opiekunów).

• Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się 

przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, 

daty  i  miejsca  urodzenia  oraz  adresy  ich  zamieszkania,  imiona  i  nazwiska  rodziców 

(prawnych  opiekunów)  i  adresy  ich  zamieszkania,  a  także  tygodniowy  plan  zajęć 

edukacyjnych,  oznaczenie  realizowanych  programów  nauczania  zawartych  w szkolnym 

zestawie  programów  nauczania  dla  danego  oddziału  oraz  imiona  i nazwiska  nauczycieli 

prowadzących poszczególne zajęcia.

W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz 

wpisuje się tematy prowadzonych zajęć.



• Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz 

ocen ucznia.

Wpisów w arkuszu  ocen  ucznia  dokonuje  się  na  podstawie  danych  zawartych  w księdze 

uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

protokołach  zebrań  rady  pedagogicznej  i  informacji  o  wynikach  sprawdzianu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, bądź o zwolnieniu odpowiednio ze 

sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji  egzaminacyjnej.  Nauczyciel 

wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie 

których ich dokonano.

• Szkoła prowadzi rejestr wydawanych legitymacji szkolnych.

• Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych.

W  szkole  znajdują  się  akta  osobowe  byłych  pracowników  Przedszkola  Publicznego  , 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy , szkoły filialnej w Ściborowicach .

W szkole  znajdują  się  arkusze  ocen  absolwentów od  roku  szkolnego  od  roku  szkolnego 

1945/46.

Rejestry są  do wglądu w siedzibie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy  przy ul. 

Głównej 2 , 47–300 Krapkowice, tel. 77-4673108.

Osoba odpowiedzialna za udostępnianie w/w rejestrów dyrektor placówki .
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