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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

1.Nauczanie indywidualne jest formą realizacji obowiązku szkolnego. 

2.Nauczanie indywidualne organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie oddziału przedszkolnego lub do szkoły. 

3.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz o potrzebie 

indywidualnego nauczania wydaje na wniosek rodziców  poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna. 

3.Organem odpowiedzialnym za organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

oraz nauczania indywidualnego jest dyrektor szkoły. 

4.Godziny indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania są 

realizowane w ramach pensum nauczyciela lub realizowane w ramach godzin 

ponadwymiarowych. 

 

ZASADY ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO LUB 

INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA 

§2. 

1. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz 

indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie zaleceń  dotyczących 

warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej określonych w orzeczeniu, a w szczególności: 

1) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zakres, miejsce i czas 

prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania. 

2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego 

nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem. 

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego 

nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu 

rodzinnym lub z oddziałem w szkole, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka 

albo indywidualnie w wyznaczonym miejscu w szkole, w zakresie określonym  

w orzeczeniu. 

4. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających 



z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub realizacji niektórych treści 

nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do 

możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia oraz warunków w miejscu, w którym 

są organizowane wyżej wymienione zajęcia; 

1) wniosek, o którym mowa w ust. 4 składa się w formie pisemnej; 

2) wniosek zawiera uzasadnienie. 

5. Dzieciom i uczniom objętym  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 

oddziału przedszkolnego lub szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  

i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych 

możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu 

zdrowia dziecka lub ucznia, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka lub ucznia 

w życiu oddziału przedszkolnego lub szkoły ( zajęcia rozwijające zainteresowania  

i uzdolnienia, uroczystości i imprezy szkolne); 

1) dzieci i uczniowie objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach  

z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem zajęć. 

 

                                                          §3. 

        1.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem 

przez jednego lub dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym w 

Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, którym dyrektor powierzył 

prowadzenie tych zajęć. 

      2.W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

      3. Tygodniowy wymiar godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego 

realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin w ciągu co najmniej 2 dni; 

      1) dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust.3 za zgodą organu 

prowadzącego; 

     2) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić,  na 

wniosek rodziców,  tygodniowy wymiar godzin indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego niższy niż wymiar określony w ust.3; 

    a) w przypadku obniżenia wymiaru zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego,  



o którym mowa w ust.3 pkt 2), należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko. 

 

                                                          §4. 

1.Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku 

nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć; 

 1) zajęcia indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III prowadzi jeden lub dwóch 

nauczycieli szkoły. 

2.W indywidualnym nauczaniu realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

3.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem 

wynosi: 

 1) dla uczniów klas I – III – od 6 do 8 godzin, realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni; 

 2) dla uczniów klas IV – VI  - od 8 do 10 godzin, realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni. 

4.Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 

wyższy niż maksymalny wymiar, określony w ust. 3 pkt 1) – 2) za zgoda organu 

prowadzącego szkołę. 

5.W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor może ustalić, na wniosek 

rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny 

wymiar określony w ust.3 pkt 1) – 2); 

 1)  w przypadku obniżenia wymiaru zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w 

ust.5, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia. 

 

                                                          §5. 

1.Na podstawie dostarczonego przez rodziców/prawnych opiekunów/ orzeczenia i na ich 

wniosek /wzór nr 1/, dyrektor szkoły opracowuje organizację indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania /wzór nr 2/; 

 1) ustalona przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym organizacja 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania stanowi 

podstawę do wydania przez dyrektora szkoły decyzji w sprawie organizacji  indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania / wzór nr 3/. 



2.Do indywidualnego wychowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania zostaje 

zaprowadzony osobny dziennik dla każdego dziecka lub ucznia; 

 1) w dzienniku zapisywana jest frekwencja oraz realizowane tematy ; 

 2) oceny otrzymywane przez ucznia wpisywane są do dziennika oddziału, do którego 

zapisany jest uczeń. 

3.Tygodniowy rozkład godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania ustalają nauczyciele prowadzący wyznaczone zajęcia w 

porozumieniu z wychowawcą oddziału i rodzicami dziecka lub ucznia; 

 1) tygodniowy plan lekcji uwzględnia również zajęcia realizowane z dzieckiem lub uczniem w 

oddziale.   

 

                                                          §6. 

Na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z 

którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym 

poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór nr 1                                                                                                                                                                   Zgierz, dnia……………………….. 
 

……………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna/ 
 
………………………………………………………………………………. 
adres kontaktowy 
 
……………………………………………………………………………… 
numer telefonu 

 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1 

            z Oddziałami Integracyjnymi 
                                                                                                                                                                     w Zgierzu 

 
 
 

WNIOSEK RODZICA O NAUCZANIE INDYWIDUALNE 
 
 

W związku z faktem otrzymania od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej orzeczenia 

nr………………………………………… o potrzebie nauczania indywidualnego mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………… 

wnioskuję o uruchomienie  tej formy nauczania od dnia……………………………………………… 

do dnia………………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………. 

oddział (klasa)……………………………………………………….. 

 

                                                                                                            Z poważaniem 

………………………………………………………….. 

podpis rodzica /prawnego opiekuna/ 

Załączniki: 

1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego/orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego. 

 
 



Wzór nr 2 
 

ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 
 
 

1.Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.Typ szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.Oddział (klasa), do której uczęszcza uczeń…………………………………………………………………………………… 

5.Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego………………………………………………………… 

6.Czas organizacji nauczania indywidualnego, wynikający z orzeczenia………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.Orzeczenie wydane z uwagi na: stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły, stan zdrowia 

znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły      /właściwe podkreślić/ 

8.Miejsce realizacji nauczania indywidualnego………………………………………………………………………………. 

9.Przydzielony tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego z danymi o kwalifikacjach 

nauczycieli oraz oznaczenie organizacji nauczania indywidualnego realizowanego w miejscu w szkole 

(P) lub organizowane w miejscu pobytu dziecka (D). 

Lp. Nazwa obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

Imię i nazwisko nauczyciela Kwalifikacje do nauczania 

przedmiotu 

Liczba 

godzin 

     

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

Razem  



 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane z oddziałem w szkole:…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10.Sposób realizacji zawartych w orzeczeniu form pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór nr 3                                                                                                                                                                Zgierz, dnia…………………………. 

 

DECYZJA NR 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

W ZGIERZU 

Z DNIA 

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko ucznia 

Na podstawie art. 71b ust.1 ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r.( tekst jednolity Dz. 

U. z 2004 r., Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 

sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014, 

poz.1157)oraz orzeczenia nr …………………………….                o potrzebie indywidualnego nauczania z 

dnia………………………………………………………wydanego przez Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w 

……………………………………..........................organizuje się nauczanie indywidualne dla: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

w ilości ………………..godzin dydaktycznych tygodniowo na czas od………………………………………………… 

do……………………………………………………………… 

 

Ustalona z organem prowadzącym organizacja nauczania indywidualnego stanowi załącznik do 

decyzji. 

Od niniejszej decyzji rodzice /prawni opiekunowie/ mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Łodzi 

za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Rodzice / prawni opiekunowie/ ucznia 

2. a/a  



 

 


