
Rozdział 3 

Działalność edukacyjna szkoły i pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

§ 8. 

 
1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej organizując na 

życzenie rodziców naukę religii. Życzenie to jest wyrażone w formie oświadczenia, które nie 

musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

2. Uczniowie nie objęci nauką religii na czas trwania lekcji religii są pod opieką nauczycieli w 

świetlicy lub biblioteki, pod warunkiem, że nie jest to pierwsza ani ostatnia godzina lekcyjna 

dla danego oddziału klasowego. 

 
§ 9. 

 
W szkole prowadzone są następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

5) zajęcia religii/etyki; 

6) zajęcia z wiedzy o życiu w rodzinie; 

7) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 
§ 10. 

 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze lub przedmiotowe. 

2. Nauczyciele tworzą zespoły oddziałowe, które powołane są dla uczniów: 

1) Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego; 

3) Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej; 

4) Potrzebujących pomocy w zakresie działań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. 

3. Członkami zespołu mogą być: 

1) wychowawca i nauczyciele uczący w tej klasie; 

2) Wychowawca świetlicy, jeżeli dziecko uczęszcza na świetlicę; 

3) Logopeda, jeżeli dziecko uczęszcza lub będzie korzystało z pomocy logopedycznej; 



4) Pedagog specjalny – nauczyciel wspierający, jeżeli dziecko ma orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

5) Pedagog lub psycholog szkolny. 

4. Do zadań członków zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – a w przypadku ucznia 

posiadającego opinię lub orzeczenie – także z uwzględnieniem zaleceń tam zawartych; 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji; 

4) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od 

potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną; 

5) opracowanie programu realizuje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany 

poprzedni program; 

6) określenie działań wspierających rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz – w zależności od potrzeb – zakresu współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

7) dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, która dotyczy: 

a) danej formy pomocy – po jej zakończeniu, 

b) danej formy pomocy – przed upływem okresu jej udzielania, ustalonego przez dyrektora – 

gdy taki wniosek złożą rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel prowadzący zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne, a także wychowawca w przypadku klasy 

terapeutycznej, 

c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym – przed 

opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki na kolejny rok szkolny. 

8) dokonywania wyboru podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów 

ćwiczeniowych na dany rok szkolny; 

9) dokonywania oceny działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej w klasie; 

10) podejmowanie działań w celu rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych. 

5. Warunki i zasady pracy zespołu oddziałowego: 

1) pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły; 

2) spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. W spotkaniach zespołów mogą 

uczestniczyć: 



a) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, 

b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w 

szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista, rodzic dziecka po 

pisemnym zawiadomieniu o terminach spotkań; 

3) nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej i 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę potrzeb, 

dokonuje modyfikacji programu; 

4) rodzice uczniów mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz 

przekazywać istotne informacje na temat funkcjinowania dziecka; 

5) rodzice ucznia otrzymują, kopię programu. 

 
§ 11. 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają 

zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacji szkoły oraz pozytywnie 

zaopiniowana organizacja pracy. 

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych związanych z programem nauczania lub programem 

wychowawczym szkoły i ich realizacją należy do dyrektora szkoły. Od postanowienia w tym 

zakresie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu do 

Dyrektora. Stanowisko Dyrektora, wyrażone w sposób określony w przepisach prawa 

oświatowego jest ostateczne. 

3. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze wobec uczniów w oparciu o przepisy prawne w 

rozporządzeniach MEN. 

4. W Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w 

Ozorkowie poza wymienionymi ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, do 

przestrzegania których zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, ustala się następujące 

zasady szczegółowe: 

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych na lekcjach 

i przerwach pełnią nauczyciele wg przydziału czynności zatwierdzonego na plenarnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz wg regulaminu pełnienia dyżurów opracowanego w 

naszej szkole; 

2) w przypadku nieobecności nauczyciela, który zgodnie z planem zajęć powinien prowadzić 

lekcje, dyrektor organizuje zastępstwa; 

3) nauczyciele winni systematycznie kontrolować miejsce nauki, dostrzeżone zagrożenia 

usunąć lub niezwłocznie powiadomić o nich dyrekcję szkoły; 

4) sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji oraz reagować na nagłe „zniknięcia ucznia ze 

szkoły”, prowadzić kontrolę frekwencji ucznia; 

5) kontrolować przestrzeganie przez uczniów obowiązujących regulaminów nauki, pracy i 

zachowania się w celu wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego lub 

niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa. 



§ 12. 

 
1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami podczas: 

1) zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) przerw międzylekcyjnych; 

3) imprez zbiorowych organizowanych na terenie lub poza terenem szkoły; 

4) wycieczek szkolnych, 

5) zajęć poza terenem szkoły. 

2. Formy opieki szczegółowo określają regulaminy : 

1) regulaminy pracowni; 

2) regulamin biblioteki, 

3) regulamin dyżurów nauczycielskich; 

4) regulamin wycieczek szkolnych; 

5) regulamin szatni; 

6) regulamin stołówki; 

7) regulamin świetlicy. 

3. Szkoła współpracuje: 

1) w zakresie oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w celu: 

a) diagnozowania uczniów; 

b) prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych; 

c) prowadzenia warsztatów psychologicznych; 

d) prowadzenia cyklicznych zajęć edukacyjnych dla rodziców; 

e) prowadzenia warsztatów dla pracowników pedagogicznych. 

2) w zakresie dydaktyczno-wychowawczym: 

a) z Kuratorium Oświaty w Łodzi; 

b) z ośrodkami metodycznymi 

3) w zakresie udzielania pomocy rzeczowej dla uczniów z: 

a) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

b) Polskim Czerwonym Krzyżem. 

 
§ 13. 

 
1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego 

rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi 

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w 

oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom w 

oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy. 

3. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań 

zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których rodzic zwrócił 

się o pomoc. 



4. Czynności mediacyjne, o których mowa w ust. 3, podlegają obowiązkowi 

dokumentowania w formie protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych. 

5. Dokumentację, o której mowa w pkt. 4, gromadzi wychowawca klasy, do której uczęszcza 

uczeń oraz pedagog szkolny. 

 
§ 14. 

 
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez: 

1) wychowawcę klasowego; 

1a) nauczyciela wspierającego; 

2) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne, bezpłatne, wymaga 

pisemnej zgody rodzica niepełnoletniego ucznia. Rodzic ma prawo do niewyrażenia zgody na 

udzielanie dziecku pomocy. 

3. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści: rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia. 

4. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęci są uczniowie: 

1) z niepełnosprawnością (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z 

niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem, z 

zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi); 

2) z niedostosowaniem społecznym; 

3) z zagrożeniem niedostosowania społecznego; 

4) szczególnie uzdolnieni; 

5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

6) z zaburzeniami komunikacji językowej; 

7) z chorobami przewlekłymi; 

8) znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; 

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 

10) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami, placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania 

dysfunkcji lub innego rodzaju problemów. 



7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, 

5) pielęgniarki; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

7) (uchylony) 

8) nauczyciela wspierającego; 

9) pracownika socjalnego; 

10) kuratora sądowego. 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 

1) oddziałów integracyjnych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych o 

charakterze terapeutycznym; 

5) (uchylony) 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji. 

9. Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli prowadzone przez: nauczycieli, wychowawców, 

specjalistów: 

1) porady; 

2) konsultacje; 

3) warsztaty; 

4) szkolenia. 

10. Zadania dyrektora związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) organizowanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad osobami udzielającymi uczniowi pomocy na 

terenie szkoły; 

3) informowanie pisemnie rodziców ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia o 

ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w sposób przyjęty w szkole. 

11. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) udzielanie porad i konsultacji uczniowi; 

4) prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców. 

11a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

12. Procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 



1) zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie możliwości psychofizycznych 

ucznia; 

2) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną nauczyciele i specjaliści udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem i informują o tym wychowawcę; 

3) wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę; 

4) wychowawca informuje rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

5) dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając możliwości szkoły; 

6) (uchylony) 

7) nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów; 

8) Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzy zespół, w którego skład 

wchodzą: wychowawca, nauczyciele przedmiotów, nauczyciel wspierający i specjaliści; 

9) koordynatorem zespołu jest wychowawca lub osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

Koordynator zwołuje spotkania zespołu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym; 

10) zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej diagnozy poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną; 

11) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

a) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy, 

b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, 

c) formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

d) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, 

e) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji 

podjętych działań, 

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia. 

13. Dokumentowanie udzielanej pomocy: 

1) nauczyciele, wychowawcy, specjaliści prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, indywidualny program pracy z uczniem 

lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy 

przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowują 

obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach; 



2) program pracy z uczniem lub grupą zawiera cele, treści, sposoby osiągania celów 

(metody), opis osiągnięć ucznia, ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy. 

14. Szkoła otacza opieką ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami. 

15. Szkoła tworzy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez: 

1) działalność kół zainteresowań finansowanych z budżetu organu prowadzącego; 

2) koła zainteresowań prowadzone społecznie przez nauczycieli i wychowawców; 

3) udział w projektach i konkursach organizowanych przez instytucje pozaszkolne. 

16. Formy pracy skierowane do ucznia zdolnego: 

1) indywidualny program nauki (IPN) – uczeń może realizować z jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danego 

oddziału; 

a) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole i pod kierunkiem którego uczeń będzie 

realizował IPN, tworzy program dla ucznia, lub akceptuje program opracowany poza szkołą. 

Program jest dostosowany do uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych ucznia, 

b) IPN umożliwia rozwijanie wiedzy ucznia w określonych obszarach, w których wykazuje on 

szczególne – wyższe od przeciętnych – predyspozycje do nauki, ale realizowany jest w czasie 

zajęć edukacyjnych w szkole. Program może uwzględniać także zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne, ale nie są one wymagane, 

2) indywidualny tok nauki (ITN) – uczeń może realizować z jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych wg systemu innego niż udział w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danego oddziału: 

a) uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

do klasy programowo wyższej, w swojej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w 

szkole wyższego stopnia, albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie, 

b) uczeń może realizować w ciągu 1 roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch 

poziomów nauczania lub więcej oraz może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 

roku szkolnego. Jest to zatem taka forma realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, której celem 

jest przede wszystkim umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym przyspieszonego 

ukończenia poszczególnych etapów kształcenia, 

c) program ITN może być jednym z programów nauczania objętych szkolnym zestawem 

programów nauczania lub indywidualnym programem nauki utworzonym przez nauczyciela 

prowadzącego, czy opracowanym przy udziale i pomocy innych nauczycieli, w tym nauczyciela 

ze szkoły wyższego stopnia, doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga oraz nawet samego 

ucznia. Program ITN może być również opracowany poza szkołą. 

17. Zarówno w przypadku IPN jak i ITN opracowany i realizowany indywidualny program 

nauki dla danego ucznia nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego 

zestawu programów nauczania ustalonego dla danego oddziału. 

18. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych innych niż te wybrane w IPN lub ITN nauczyciel 

prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

w tym nauczyciela opiekuna ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć 



do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. 

19. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po półrocznej 

klasyfikacji ucznia. 

20. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

1) rodzice niepełnoletniego ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

21. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału. 

Wychowawca oddziału dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

22. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga 

opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

23. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

24. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w 

ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch poziomów 

nauczania, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. 

25. Zezwolenia udziela się na okres nie krótszy, niż jeden rok szkolny. 

26. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia, który otrzymał zezwolenie na 

realizację IPN oraz ITN odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach 

Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych. 

 
 


