
 

Procedura nauczania indywidualnego 

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku 

 

I Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 12.02. 2001r.(Dz. U. Nr 13, poz.114z póź. zm.) w sprawie 

orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania; 

2.  Rozporządzenie MENiS z dnia 29.01 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 193 z póź. zm); 

 

II Obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych ucznia: 

Rodzic (opiekun prawny) ucznia ma obowiązek: 

1. Poinformować dyrekcję, wychowawcę i pedagoga szkolnego o ubieganiu się o nauczanie 

indywidualnym ucznia. 

2. Odebrać od pedagogów szkolnych wniosku o wydanie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym 

skierowanego do zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (PPP) 

3. Odebrać od pedagogów szkolnych druku zaświadczenia lekarskiego a w przypadku ucznia 

szkoły zawodowej również druku zaświadczenia lekarza medycyny pracy. 

4. Dostarczyć wyżej wymienione druki do PPP oraz lekarza specjalisty. 

5. Dostarczyć wyżej wymienione wypełnione druki do pedagoga szkolnego. 

6. Dostarczyć do sekretariatu szkoły orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (PPP) o 

przyznania nauczania indywidualnego 

7. Poinformować dyrekcję szkoły, wychowawcę i uczących nauczycieli o niemożliwości realizacji 

zajęć w czasie trwania nauczania indywidualnego w przypadku długotrwałej choroby lub 

hospitalizacji. 

 

III Obowiązki Pedagoga szkolnego: 

Pedagog szkolny ma obowiązek: 

1. Zapoznać rodziców (opiekunów prawnych) ucznia z wymaganiami PPP oraz szkoły w związku 

z nauczaniem indywidualnym zgodnie z Procedurą nauczania indywidualnego w ZSE-U. 

2. Wydać rodzicom (opiekunom prawnym ucznia) wniosków oraz druków zaświadczeń 

lekarskich. 



3. Przygotować opinie o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne do PPP w konsultacji 

z wychowawcą klasy. 

4. Zebrać wymagane dokumenty w tym: opinii, wniosku i zaświadczeń lekarskich, dostarczyć do 

PPP oraz przechowywać dokumentację w szkole. 

5. Udzielić nauczycielom wskazówek do pracy z uczniem uwzględniając stan chorobowy i 

zalecenia PPP. 

6. Rozpoznać  warunków życia i nauki ucznia w jego środowisku rodzinnym. 

7. Otoczyć ucznia szczególną opieką poprzez: 

- poznawanie aktualnego stanu zdrowia oraz sytuacji osobistej i rodzinnej ucznia, 

- rozpoznawanie potrzeb ucznia związanych z samorealizacją, 

- współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, 

- współpracę z wychowawcą klasy, 

8. W sytuacjach zakłócających przebieg nauczania indywidualnego zarówno ze strony ucznia, jak 

i nauczycieli podjąć interwencję oraz poinformować wychowawcę klasy i dyrekcję ZSEU. 

 

IV Obowiązki dyrekcji szkoły: 

1. Dyrekcja ZSE-U jest odpowiedzialna za organizację nauczania indywidualnego i ma 

obowiązek: 

a. Przygotować stosowne dokumenty dla organu prowadzącego szkołę na podstawie 

dostarczonego przez rodziców(opiekunów prawnych) ucznia orzeczenia PPP, któremu 

zostało ono przyznane; 

b. Określić liczbę godzin dydaktycznych przypadającą na dany przedmiot obowiązkowy 

lub inny zgodnie ze wskazaniem PPP; 

c. Ustalić formy realizacji nauczania indywidualnego; 

d. Powiadomić o swoich ustaleniach wychowawcę oraz nauczycieli którym proponuje 

realizację zajęć dydaktycznych; 

e. Zadbać o prawidłowy przebieg nauczania indywidualnego; 

f. Kontrolować przebiegu zajęć nauczania indywidualnego 

 

V Obowiązki wychowawcy 

1. Przygotować opinię o uczniu do PPP w konsultacji z pedagogiem szkolnym; 

2. Poinformować rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o decyzji rozpoczęcia nauczania 

indywidualnego i podać formy jego przebiegu oraz ustalony harmonogram zajęć lekcyjnych; 

3. Zapoznać nauczycieli uczących z orzeczeniem PPP w celu dostosowania treści programowych 

do realizacji przez ucznia 



4. Otoczyć ucznia szczególną opieką wychowawczą poprzez: 

a. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w celu kontroli sytuacji 

zdrowotnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz osobistej ucznia, 

b. współpracę z nauczycielami uczącymi w celu dostosowania programu nauczania do 

możliwości zdrowotnych ucznia oraz kontroli jego przebiegu, 

c. współpracę z pedagogiem szkolnym w celu niwelowania trudności ucznia i nauczycieli 

podczas przebiegu nauczania indywidualnego, 

d. angażowanie ucznia w ważniejsze wydarzenia z życia szkoły i klasy w miarę jego 

możliwości zdrowotnych oraz innych wynikających z sytuacji życiowej, 

e. interweniować w sytuacjach zakłócających przebieg nauczania lub jego realizację 

zarówno ze strony ucznia jak i nauczycieli uczących . 

 

VI Obowiązki nauczycieli 

1. Zapoznać się z formami realizacji i ilością godzin przypadającą na dany przedmiot nauczania 

indywidualnego. 

2. Napisać i dostarczyć dyrekcji plan wynikowy nauczanego przedmiotu w oparciu o orzeczenie 

PPP. 

3. Ustalić terminy zajęć z uczniem objętym nauczaniem indywidualnym. 

4. Rzetelnie prowadzić zajęcia, zgodnie z planem wynikowym. 

5. Na bieżąco uzupełniać dziennik nauczania indywidualnego. 

6. Interweniować w sytuacjach zakłócających przebieg nauczania lub jego realizację, poprzez 

zgłaszanie zaistniałych sytuacji wychowawcy, zastępcom dyrektora lub dyrektorowi szkoły. 


