
ZASADY KWALIFIKACJI UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH 

 

W związku z pismem  otrzymanym z Wydziału Zdrowia UM Rzeszowa, dotyczącym 

kwalifikacji uczniów klas I szkół podstawowych do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

organizowanych na bazie szkół, informujemy, że od nowego roku szkolnego 2021/2022, 

kwalifikacja ta, odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia swojego dziecka do takich 

zajęć, przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, w oparciu o wynik badania lekarskiego 

przeprowadzanego przez lekarza p.o.z., w ramach profilaktycznego badania lekarskiego 

ucznia odbywającego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (bądź w I klasie szkoły 

podstawowej). 

 

Diagnostyka wad postawy znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 

2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z (DzU.2019, poz.736 t.j.). 

Wspomniane badanie lekarskie przeprowadzane jest przy współudziale 

pielęgniarek/higienistek szkolnych i uwzględnia m.in. ocenę rozwoju fizycznego (pomiary 

wzrostu i masy ciała), w tym określa współczynnik masy ciała (BMI) oraz ocenę układu 

ruchu wraz z wykrywaniem zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia 

kręgosłupa. Dodatkowo, w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego (lub w klasie I szkoły podstawowej) przeprowadza się test przesiewowy 

w kierunku wykrywania zniekształceń statycznych kończyn dolnych. 

W związku z powyższym, rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I szkół 

podstawowych winni w terminie do 30 września br. złożyć u pielęgniarki/higienistki 

szkolnej Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia odbywającego obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne (klasy I szkoły podstawowej), która zawierać będzie 

informację o ewentualnej potrzebie udziału dziecka w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych. 

Dzieci zakwalifikowane do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, będą miały 

zapewniony w miarę możliwości Miasta udział w bezpłatnych zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych w szkołach, przez cztery kolejne semestry — do zakończenia II klasy 

szkoły podstawowej. 

Wiedząc o tym, rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wykonanie badania 

bilansowego dziecka do końca wakacji i poinformowanie lekarza p.o.z. o możliwości 

uczestniczenia dziecka w bezpłatnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w szkole. 

Istotny jest stosowny wpis do formularza Karty badania lekarskiego ucznia odbywającego 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, w rubryce zalecenia, o ewentualnej potrzebie 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

Za wyjątkiem przypadków losowych, ze względów organizacyjnych i planowania 

budżetu - niezgłoszenie dziecka do zajęć w wyznaczonym terminie, skutkować może 

brakiem możliwości uczęszczania przez nie na zajęcia w bieżącym roku i latach następnych. 

 

Poniżej znajduje się wzór Oświadczenia dotyczący zgłoszenia dziecka przez 

rodzica/opiekuna prawnego do udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 



Rzeszów, dnia …………………………. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

dotyczące zgłoszenia dziecka do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych na baize 

szkół podstawowych - w klasach pierwszych i drugich, w roku szkolnym 2001/2022 

i 2022/2023 (łącznie przez 4 semestry) 

Niniejszym, proszę o objęcie mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………… - 

ucznia klasy i pozalekcyjnymi zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi finansowanymi 

z budżetu Miasta Rzeszowa, które realizowane są przez uprawnionych nauczycieli 

wychowania fizycznego w szkole (w wymiarze 2 godziny w tygodniu) i wyrażam na nie 

zgodę. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Jednocześnie wyrażam także zgodę na weryfikację zgodności złożonego przeze mnie 

oświadczenia z dokumentacją medyczną dziecka złożoną w szkole, to jest Kartą 

profilaktycznego badania lekarskiego ucznia odbywającego obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne/klasy I szkoły podstawowej, przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną, która 

potwierdzi stosowny wpis lekarza p.o.z. odnośnie potrzeby - realizacji takich zajęć wobec 

ucznia (wpis w rubryce układ ruchu i zalecenia lekarskie). 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


