
Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 
r., poz. 1646) nauczyciele zobowiązani są do prawidłowego i zgodnego z  niżej podanymi wytycznymi 

prowadzenia dzienników: 

 

§ 2. 

2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, 

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

zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i 

numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na 

zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

§ 9. 
  

2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i 
nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy 
przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. 
Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem. 

 
§ 11. 

3.Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub 

wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie, słuchacze lub 

wychowankowie, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, 

indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku 

zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy 

przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, 

słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub 

wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

 
§ 12. 

2. Do dziennika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć 

wpisuje się nazwisko i imiona uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, datę i miejsce 

urodzenia oraz adres jego zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, 

jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i 

numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestnika zajęć, 

indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z 

uczestnikiem tych zajęć. 

3.Do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu wpisuje się w porządku 
alfabetycznym nazwiska i imiona uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, daty i miejsca 
urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, 
jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i 
numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestników zajęć, 



indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z 
każdym uczestnikiem zajęć. 

 
§ 13. 

Dla dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i 
uczniów objętych indywidualnym nauczaniem przedszkole i szkoła prowadzą odpowiednio odrębnie 
dla każdego dziecka i ucznia odpowiednio dziennik indywidualnych zajęć albo dziennik 
indywidualnego nauczania. 
 

18. 
 Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista 

zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy 

rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym 

informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich 

zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi 

formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 19. 
 Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio 

kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-

pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez 

pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz 

innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 

127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o 

których mowa w § 12 ust. 2 i 3. 

Indywidualna teczka powinna zawierać dokumentację badań i czynności uzupełniających a także a 

także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, jeżeli uczeń ma orzeczenie. W każdej 

teczce powinna znajdować się informacja podstawowa, gdzie znajdują się potrzebne dokumenty, wg 

poniższego wzoru: 

Dane ucznia (imię, nazwisko, data 

założenia dziennika) 

 

Karta wychowawcy  U wychowawcy (w indywidualnej teczce ucznia) 

Opinia nr ……………………………………… U pedagoga TAK / NIE DOTYCZY 

Orzeczenie nr ……………………………… U zastępcy Dyrektora TAK / NIE DOTYCZY 

Zgoda na udział w zajęciach U pedagoga TAK / NIE DOTYCZY 

Dokumenty medyczne U pedagoga  TAK /  NIE DOTYCZY 

Wielospecjalistyczna ocena 

poziomu funkcjonowania ucznia 

U pedagoga TAK / NIE DOTYCZY 

IPET U pedagoga TAK / NIE DOTYCZY 

Indywidualne programy zajęć  e-dziennik  

Inne:  

 

 

 

 TAK / NIE DOTYCZY 



Powyższy materiał zebrano w celu ujednolicenia sposobu prowadzenia dokumentacji zgodnie z 

obowiązującym prawem.  


