NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, którym stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
lub szkoły.
Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza
uczeń.

Podstawą

wydania

decyzji

jest

orzeczenie

o

potrzebie

indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w
poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz wniosek rodziców. Decyzja
wydawana jest w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Warto
nadmienić, że organ prowadzący nie ma prawa nie zgodzić się na
prowadzenie nauczania indywidualnego, na przykład ze względu na brak
środków finansowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia

18

września

2008

r.

indywidualne

obowiązkowe

roczne

przygotowanie przedszkolne ( zmiana w stosunku do ustawy z 29 stycznia
2003 r. ) oraz indywidualne nauczanie organizuje się na okres określony w
orzeczeniu

o

potrzebie

indywidualnego

nauczania

(przygotowania

przedszkolnego).
Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez jednego lub kilku
nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć, z
tym, że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I –
III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi.
Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu
pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Tygodniowy

wymiar

godzin

zajęć

indywidualnego

nauczania

realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:


Dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego - od 4 do 6
godzin.



Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin.



Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin.



Dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin.



Dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych - od
12 do 16 godzin.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania

przedszkolnego i nauczania indywidualnego w klasach I – III szkoły
podstawowej realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów
pozostałych w ciągu co najmniej 3 dni.
W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do
realizacji

przedmiotów

ujętych

w

szkolnym

planie

nauczania

proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin tej formy nauczania. Z tych
przedmiotów uczeń musi zostać oceniony, a to z kolei stanowi podstawę
do klasyfikowania i promowania do kolejnej klasy. Nauczyciel musi
kierować się podstawą programową i jednocześnie dostosować program
do indywidualnych możliwości ucznia.
Na

podstawie

orzeczenia

lub

opinii

lekarza

o

ograniczonych

możliwościach uczestniczenia w zajęciach można zwolnić ucznia z zajęć
wychowania fizycznego, czy też informatyki (technologii informatycznej).
Ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją można również zwolnić z
nauczania

drugiego

języka

obcego.

Dyrektor

szkoły,

na

wniosek

nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne z danym uczniem, może
wyrazić zgodę na odstąpienie od niektórych treści nauczania objętych
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ze względu na ograniczone
możliwości psychofizyczne ucznia lub/i warunki organizacyjne nauczania.
W większości przypadków występowanie z wnioskiem o
nauczanie indywidualne dla dziecka wynika z oczywistych i
niepodlegających dyskusji powodów ( np. długotrwała choroba).

