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Powy sza procedura reguluje zasady i tryb organizowania nauczania indywidualnego
w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Redzie.
§ 1. Podstawa prawna:
1) art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tj. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.);
2) art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych
innych ustaw (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.357)
3) rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrze nia 2008 r. w sprawie
orzecze i opinii wydawanych przez zespo y orzekaj ce dzia aj ce w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1072);
4) rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnych oraz
niedostosowanych spo ecznie w specjalnych przedszkolach, szko ach i oddzia ach oraz w o rodkach
(Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489)
5) rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego
obowi zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i
odzie y (Dz. U. z dnia 1 wrze nia 2014 r., poz. 1157)

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydaje
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
2. Organem odpowiedzialnym za organizacj nauczania indywidualnego jest dyrektor szko y.
3. Dyrektor szko y na wniosek rodziców/prawnych opiekunów organizuje nauczanie
indywidualne ucznia (za cznik nr 1 do procedury), posiadaj cego orzeczenie o potrzebie
nauczania indywidualnego. Dyrektor szko y organizuje nauczanie indywidualne w
porozumieniu z organem prowadz cym, w sposób zapewniaj cy wykonanie okre lonych w
orzeczeniu zalece dotycz cych warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dyrektor szko y organizuj c nauczanie indywidualne, przestrzega zapisów rozporz dzenia w
sprawie indywidualnego obowi zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i m odzie y oraz innych przepisów prawa o wiatowego, w
tym rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniaj cego
rozporz dzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych (Dz. U. 2014
poz. 1993 ) w szczególno ci w zakresie:
a) przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi
kwalifikacjami,
b) tygodniowego rozk adu zaj edukacyjnych nauczania indywidualnego.
5. Dyrektor szko y organizuj c nauczanie indywidualne uwzgl dnia konieczno zapewnienia
uczniowi realizacj wybranych zaj
edukacyjnych wynikaj cych ze szkolnego planu
nauczania. Na podstawie odr bnych przepisów ucze mo e by zwolniony z uczestnictwa z
zaj
wychowania fizycznego, religii, drugiego j zyka oraz informatyki i technologii
informacyjnej.
6. Dyrektor szko y na wniosek nauczyciela prowadz cego zaj cia indywidualnego nauczania,
mo e zezwoli na odst pienie od realizacji niektórych tre ci nauczania, które s obj te
obowi zkowymi zaj ciami edukacyjnymi, stosownie do mo liwo ci psychofizycznych ucznia
oraz warunków miejsca, w którym s organizowane zaj cia nauczania indywidualnego.
7. Zaj cia nauczania indywidualnego organizuje si w miejscu pobytu ucznia, w domu
rodzinnym, w szkole lub specjalnym o rodku szkolno-wychowawczym.
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8. Na podstawie dostarczonego orzeczenia, dyrektor szko y opracowuje organizacj nauczania
indywidualnego (za cznik nr 3). Dokument powinien zawiera :
a) Imi i nazwisko ucznia, dat jego urodzenia;
b) Oznaczenie typu szko y oraz klas , do której ucze ucz szcza;
c) Numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;
d) Okre lenie okresu czasu organizacji nauczania indywidualnego, wynikaj ce z orzeczenia
oraz powodu, dla którego jest ono organizowane;
e) Przydzielony tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego z danymi dotycz cym
kwalifikacji nauczycieli;
f) Miejsce realizacji nauczania indywidualnego;
g) Tygodniowy plan godzin nauczania indywidualnego;
h) W przypadku uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia ucz szczanie do szko y w
zakresie okre lonym w orzeczeniu, zaj cia mog by organizowane odpowiednio z oddzia em
w szkole lub indywidualnie w odr bnym pomieszczeniu w szkole.
9. Do nauczania indywidualnego dla ka dego ucznia zak ada si osobny dziennik w systemie
dziennika elektronicznego, w którym zapisuje si zrealizowane tematy, frekwencj ucznia na
zaj ciach oraz uzyskane przez niego oceny bie ce. Dziennik ten stanowi integraln cz
dziennika oddzia u, do którego jest zapisany ucze .
10. Tygodniowy rozk ad godzin nauczania indywidualnego ustala dyrektor szko y w
porozumieniu z rodzicami oraz nauczycielami prowadz cymi wyznaczone zaj cia i wpisuje
go do dziennika nauczania indywidualnego. Tygodniowy plan lekcji mo e uwzgl dnia tak e
zaj cia realizowane z uczniem w klasie.
11. W przypadku choroby ucznia lub innych przyczyn uniemo liwiaj cych przeprowadzenie zaj
rodzic zawiadamia niezw ocznie sekretariat szko y. Na tej podstawie dyrektor szko y czasowo
zawiesza realizacj zaj nauczania indywidualnego.
12. W przypadku absencji nauczyciela prowadz cego zaj cia obowi zek niezw ocznego
powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoczywa na tym e nauczycielu.
13. Ka da zmiana ustalonego planu zaj wymaga zgody dyrektora szko y.
14. Uczniom obj tym nauczaniem indywidualnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia
ucz szczanie do szko y, w celu ich integracji ze rodowiskiem i zapewnienia im pe nego
osobowego rozwoju, dyrektor w miar posiadanych mo liwo ci, uwzgl dniaj c zalecenia
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje ró ne formy uczestnictwa w
yciu szko y (udzia w uroczysto ciach i imprezach szkolnych).
15. Ustalona przez dyrektora szko y, w porozumieniu z organem prowadz cym, organizacja
indywidualnego nauczania stanowi podstaw do wydania przez dyrektora szko y (za cznik nr
2) zarz dzenia w sprawie organizacji nauczania indywidualnego.
16. Zaj cia nauczania indywidualnego s realizowane w ramach pensum nauczyciela lub w
ramach godzin ponadwymiarowych.
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Harmonogram realizacja nauczania indywidualnego
Za cznik nr1 do procedury
org. nauczania indywidualnego

1. Spotkanie dyrektora szko y z nauczycielami realizuj cymi nauczanie indywidualne w
celu przekazania informacji o specyfice choroby ucznia, psychicznego wspierania
chorego ucznia oraz przypomnienie regulaminu organizacji nauczania
indywidualnego.
2. Kontakt wychowawcy klasy z rodzicami ucznia celem poinformowania o ilo ci
przyznanych godzin oraz omówienia z rodzicami warunków realizacji nauczania
indywidualnego.
3. Zobowi zanie rodziców ucznia do informowania wychowawcy klasy lub sekretariat
szko y o stanie zdrowia ucznia i gotowo ci do podj cia zaj .
4. Przekazanie informacji przez wicedyrektora nauczycielom: adres i telefon ucznia (w
sytuacji nauczania indywidualnego w miejscu pobytu ucznia), ilo
godzin
realizowanych, oraz terminy zaj .
5. Przekazanie dyrekcji przez prowadz cego zaj cia nauczania indywidualnego
dokumentacji nauczyciela (m.in. plan dydaktyczny, wymagania edukacyjne).
6. Przygotowanie przez wychowawc klasy odpowiednich zapisów w dzienniku
klasowym dla ka dego ucznia nauczanego indywidualnie. Prowadzenie dokumentacji
ucznia.
7. Systematyczne zapisy tematów lekcji, frekwencji, ocen cz stkowych, semestralnych i
rocznych w dzienniku klasowym przez nauczyciela prowadz cego zaj cia.
8. Sta y kontakt (osobisty lub telefoniczny) dyrekcji i wychowawcy klasy z rodzicami
ucznia (co najmniej raz na miesi c lub cz ciej wg potrzeb).
9. Kontrola przebiegu zaj nauczania indywidualnego i zapisów w dzienniku przez
dyrektora szko y.

…………………………………………………

Miejscowo

........................., dnia........

(imi i nazwisko rodziców/prawnych
opiekunów, ucznia pe noletniego)

...............................................................
(adres zamieszkania)

…………………………………….......
(telefon kontaktowy)

Dyrektor
Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych
w Redzie

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
o nauczanie indywidualne

W zwi zku z faktem wydania przez ……………………………………………………………
(nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej)

orzeczenia nr: ………………………………………… o potrzebie nauczania indywidualnego
Za czniki:
mojego dziecka ……………………………………………......................................................
(imi i nazwisko, klasa)

1. Za cznik nr 1 – wzór wniosku rodziców o (prawnych opiekunów) o nauczanie
indywidualne;
2. Za cznik nr 2 – wzór zarz dzenia dyrektora w sprawie organizacji nauczania
indywidualnego;
3. Za cznik nr 3 – organizacja nauczania indywidualnego
4. Za cznik nr 4 – decyzja dyrektora

wnioskuj o zorganizowanie tej formy nauczania w okresie od ………do .............................

…………………………………
(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Zatwierdzi
Dyrektor Szko y
Reda , dn. ...............................

...................................
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Za cznik nr 3 do procedury
org. nauczania indywidualnego

Za cznik nr 2 do procedury
org. nauczania indywidualnego

.................................................

Miejscowo ........................, dnia.....................

Imi i nazwisko ucznia

ZARZ DZENIE NR ........
Organizacja
nauczania indywidualnego

DYREKTORA …………………………………………………………………
(nazwa szko y/placówki)

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.), rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowi zkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i m odzie y (Dz. U. z dnia 1
wrze nia 2014 r., poz. 1157) oraz orzeczenia nr ……………………… o potrzebie
indywidualnego nauczania, z dnia ….………………………wydanego przez
………………………………………………………………………………

z dnia ……………………..
w sprawie organizacji nauczania indywidualnego
…………………………………………………………………………………………………
(imi i nazwisko ucznia)

(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.), rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowi zkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i m odzie y (Dz. U. z dnia 1
wrze nia 2014 r., poz. 1157) oraz orzeczenia nr ……………………… o potrzebie
indywidualnego nauczania, z dnia ….………………………wydanego przez
………………………………………………………………………………

Organizuje si nauczanie indywidualne dla:
a) ………………………………………………………………………………………………...
Imi i nazwisko ucznia;

b)………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Data urodzenia;

§ 1. Organizuje nauczanie indywidualne dla

c) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

d) ……………………………………………………………………………………………….

Oznaczenie typu szko y, oraz klasa do której ucze ucz szcza;

(imi i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa)

Numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;

§ 2. Ustalona z organem prowadz cym organizacja nauczania indywidualnego stanowi
za cznik do zarz dzenia.

e) ………………………………………………………………………………………………..

§ 3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

f) ………………………………………………………………………………………………..

Okre lenie okresu czasu organizacji nauczania indywidualnego, wynikaj ce
z orzeczenia oraz powodu, dla którego jest ono organizowane;

Miejsce realizacji nauczania indywidualnego;

g) ……………………………………………………………………………………………….
Przydzielony tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego z danymi
dotycz cym kwalifikacji nauczycieli;

Od niniejszej decyzji s y odwo anie do Kuratorium O wiaty w Gda sku w terminie 14
dni od daty dor czenia za po rednictwem organu, który decyzj wyda .

h) ……………………………………………………………………………………………….
Tygodniowy plan (rozk ad) godzin nauczania indywidualnego;

i)………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………….
(podpis dyrektora)

W przypadku uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia ucz szczanie do szko y w zakresie okre lonym w orzeczeniu, zaj cia
mog by organizowane odpowiednio z oddzia em w szkole lub indywidualnie w odr bnym pomieszczeniu w szkole. Dyrektor
umo liwia uczniowi uczestnictwo w ró nych formach ycia szko y.

……………………………………………….
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(podpis dyrektora)
Za cznik nr 4 do procedury
org. nauczania indywidualnego

.................................................

Miejscowo ........................, dnia.....................

Imi i nazwisko ucznia

Decyzja dyrektora
w/s organizacji nauczania indywidualnego

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z Dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.), rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowi zkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i m odzie y (Dz. U. z dnia 1
wrze nia 2014 r., poz. 1157) oraz orzeczenia nr ………………………
z dnia …………………….. wydanego przez …………………………………………………
(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej)

wyra a zgod na nauczanie indywidualne dla ucznia kl. .......................................................
………………………………………………….......................................................................
(imi i nazwisko)

w liczbie ………….…….... godzin dydaktycznych tygodniowo na okres od …………
do ………………………………

……………………………………………….
(podpis dyrektora)
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