
Zasady przyznawania KARTKI NIEPYTKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W BIAŁYMSTOKU. 

 

„Kartka - niepytka” to element systemu motywacji, aby uczniowie uczęszczali 

regularnie do szkoły i nie spóźniali się na poszczególne zajęcia oraz aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach i angażowali się w życie szkoły i klasy. 

 

 
1. Akcję „Kartka - niepytka” prowadzi SU kl. 4-8 i pedagog szkolny. Jest ona skierowana do 

uczniów kl. 4-8. 

2. Udział w akcji jest dobrowolny. 

3. Uczeń, który w ciągu danego miesiąca uzyskał 100% frekwencję i nie ma żadnego 

spóźnienia albo odpowiednio punkt za, który została przyznana ,,niepytka”, otrzymuje 

decyzją wychowawcy klasy lub nauczyciela, „Kartkę- niepytkę”, może ją wykorzystać w 

ciągu wyznaczonego terminu ( dwóch miesięcy szkolnych). 

4. „Kartka - niepytka” zwalnia ucznia z odpowiedzi 

ustnej, niezapowiedzianej kartkówki, pracy domowej zadanej na ten dzień, braku stroju na 

zajęcia wychowania fizycznego czy braku przyborów. 

5. „Kartka - niepytka” nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, 

prac klasowych, projektów. 

6. „Kartka - niepytka” jest imienna i obowiązuje w terminie wskazanym w treści. 

7. „Kartka - niepytka” jest ważna na dowolnej lekcji i jest zgłaszana na początku poprzez 

podanie jej nauczycielowi. 

8. Niewykorzystana w danym terminie „Kartka - niepytka” traci ważność. 

9. Kartka jest ważna wyłącznie z pieczątką szkoły oraz podpisem nauczyciela przyznającego 

kartkę. 

 

 
 
PROCEDURA OTRZYMANIA KARTKI NIEPYTKI: 
- Wychowawca przekazuje w ostatnim dniu nauki danego miesiąca dla pedagoga szkolnego  

nazwiska uczniów, którym za dany miesiąc przysługuje „Kartka - niepytka”. 

,,Kartki niepytki” są odbierane przez wychowawców klas, lub nauczycieli, którzy chcą 

wręczyć kartkę danemu uczniowi, od pedagoga szkolnego. 

- Nauczyciel zaznacza odpowiedni punkt na kartce, za który uczeń otrzymuję NIEPYTKĘ. 

- Nauczyciel, u którego na lekcji uczeń przedkłada „Kartkę-niepytkę”, składa swój podpis, 

wpisuje datę i wykorzystaną kartkę oddaje opiekunowi SU. 

Październikowa 100% frekwencja oraz inne możliwości otrzymania kartki 
niepytki, rozpoczynają akcję „Kartka niepytka” . 
Powyższe zasady powstały w uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim, pedagogiem 

szkolnym i w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. Wchodzą w życie z dniem 02.11.2022r. 

 


