PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA
INDYWIDUALNEGO
W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. K.J. ZAMOYSKIEGO
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z dnia 1
września 2014r. z późniejszymi zmianami)

1. Indywidualne nauczanie obejmuje dzieci i młodzież, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
2. Indywidualne nauczanie organizuje się na prośbę rodziców (opiekunów prawnych)
na podstawie orzeczenia o jego potrzebie wydanym przez poradnię psychologicznopedagogiczną.
3. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający realizację potrzeb
edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznych
określonych w orzeczeniu.
4. W ramach indywidualnego nauczania realizuje się treści wynikające z podstawy
programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb
i możliwości psychofizycznych ucznia.
5. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w domu rodzinnym ucznia.
W uzasadnionych przypadkach mogą one być prowadzone w innym miejscu pobytu
ucznia (np. szpitalu lub placówce opiekuńczo- wychowawczej).
6. Rodzice ucznia, o którym mowa w punkcie 1, składają dyrektorowi szkoły wniosek
o przydzielenie indywidualnego nauczania( załącznik nr 1) wraz z orzeczeniem do
kształcenia indywidualnego wydanego przez publiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
7. Po otrzymaniu wniosku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o nauczanie
indywidualne oraz po zapoznaniu się z orzeczeniem, dyrektor szkoły w porozumieniu
z pedagogiem szkolnym i/ lub psychologiem oraz wychowawcą klasy ustala zakres /
tygodniowy wymiar od 12 do 16 godzin/, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
8. Dyrektor szkoły składa wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego do organu
prowadzącego. Do wniosku dołącza orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania.

9. Po otrzymaniu zgody organu prowadzącego dyrektor w drodze decyzji
administracyjnej organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia, o czym powiadamia
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
10. Wychowawca klasy ustala indywidualny plan zajęć w porozumieniu z nauczycielami
prowadzącymi przydzielone przedmioty oraz z rodzicami ( prawnymi opiekunami)
11. Zajęcia indywidualnego nauczania dokumentuje się w specjalnym dzienniku
lekcyjnym.
12. Oceny na bieżąco są przepisywane się do dziennika klasowego.

Procedura wchodzi w życie 19.09.2017r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 21/2017

Załącznik nr 1

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
o nauczanie indywidualne
…………………………….…………………………………………………..
(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)
....................................................................................
(adres zamieszkania)
……………………..………………………………………………………..
(telefon kontaktowy)

Pani
……………………………………………………..…………………………………

dyrektor V Liceum
Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej

W związku z faktem wydania przez …………………………………………….………………………………………………........................
(nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej)

orzeczenia nr: ………………………………………….………… o potrzebie nauczania indywidualnego mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………….……………… wnioskuję o zorganizowanie tej formy
(imię i nazwisko, klasa)

nauczania w okresie od ……………………… do ………………………..
………………………………..……………………………

