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PROCEDURA 

udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki  

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, składany w 

szkole za pośrednictwem wychowawcy klasy 

2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. Dyrektor szkoły przyjmuje wniosek i opinię wychowawcy. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma 

realizować pod jego kierunkiem. Nauczyciel przedstawia program dyrektorowi. 

Dyrektor szkoły weryfikuje, czy indywidualny program nauki nie obniża wymagań 

edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego 

dla danej klasy. 

4. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, dyrektor 

zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

5. Rada pedagogiczna wyraża opinię w formie uchwały. Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna wydaje opinię w sprawie.  

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

ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, 

wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą. 

7. Dyrektor szkoły: 

• zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

• udziela zezwolenia na czas określony, 

• wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, 

• sprawuje nadzór nad realizacją indywidualnego toku lub programu nauki, 

• organizuje egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów realizujących indywidualny tok 

nauki. 

8. Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, co 

oznacza, że nie w każdym przypadku wniosek w tej sprawie musi być pozytywnie 

rozpatrzony. Rozstrzygnięcie dyrektora ma charakter uznaniowy, jednak podejmując 

decyzję, dyrektor ma obowiązek kierować się dobrem ucznia oraz dokonaną 

wszechstronną oceną jego możliwości i uzdolnień. Wymagania konieczne do wydania 

zezwolenia obejmują: 

• okres co najmniej roku nauki w szkole, a w uzasadnionych przypadkach po 

śródrocznej klasyfikacji ucznia, 

• złożenie wniosku przez uprawnioną osobę, 

• uzyskanie opinii wychowawcy, 

• przedstawienie indywidualnego programu nauki (w przypadku, gdy uczeń ma 

kształcić się w tym trybie), 

• pozytywna opinia rady pedagogicznej, 
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• pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

• pozytywnej opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny (tylko w przypadku 

realizacji w ramach indywidulanego toku nauki programu nauczania z zakresu więcej 

niż dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego). 

9. Pozytywne rozstrzygnięcie dyrektora i udzielenie zgody na indywidualny program lub 

tok nauki jest wskazaniem do odpowiedniej, zgodnej z ustaleniami, organizacji 

kształcenia ucznia. Natomiast odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze 

decyzji administracyjnej, co oznacza, że wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia 

odwołania od odmownej decyzji dyrektora w trybie przepisów kodeksu postepowania 

administracyjnego. Postępowanie takie jest dwuinstancyjne, zatem od odmowy 

zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wnioskodawca ma prawo złożyć 

odwołanie do właściwego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji administracyjnej. 

10. Rola nauczyciela w indywidualny programie nauki:  

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma 

realizować pod jego kierunkiem. W pracy nad indywidualnym programem nauki może 

uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, 

nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz 

zainteresowany uczeń. 

11. Indywidualny program nauki musi być dostosowany do uzdolnień, zainteresowań i 

możliwości edukacyjnych konkretnego ucznia. Indywidualny program – 

zmodyfikowany lub opracowany dla ucznia – może uwzględniać poszerzanie treści 

nauczania, przyspieszenie realizacji określonych treści podstawy programowej w 

związku z tempem uczenia się ucznia, indywidualizację celów kształcenia i 

preferowanych przez ucznia strategii uczenia się, odpowiedniego doboru metod, 

środków i form nauczania itp. Uczeń zdolny może realizować: 

• program nauczania objęty szkolnym zestawem programów nauczania, 

• indywidualny program nauki, 

• w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas. 

12. Indywidualny program lub tok nauki może być realizowany poprzez: 

• uczęszczanie ucznia na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 

programowo wyższej, w szkole macierzystej lub w innej szkole, 

• uczestniczenie w wybranych zajęciach edukacyjnych w szkole wyższego stopnia, 

• realizowanie przez ucznia programu w całości lub w części we własnym zakresie. 

 


