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indywidualne nauczanie 



indywidualne nauczanie  

 Forma nauczania dla dzieci i uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia 

uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły 

zrezygnowano z możliwości organizowania indywidualnego nauczania  

na terenie szkoły (prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności  

w domu rodzinnym) 

• wskazano minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć  nauczania indywidualnego nauczania (§ 9): 

 klasa I-III SP – 6-8 godz. (w ciągu co najmniej 2 dni) 

 Klasa IV-VI SP – 8-10 (w ciągu co najmniej 3 dni) 

 klasa VII i VIII SP – 10-12 godz. (w ciągu co najmniej 3 dni) 

 szkoły ponadpodstawowe – 12-16 godz. (w ciągu co najmniej 3 dni) 

• dyrektor szkoły może ustalić wyższy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego za zgodą organu 

prowadzącego, 

• w przypadkach uzasadnionym stanem zdrowia ucznia, na wniosek rodziców, dyrektor może ustalić 

niższy niż minimalny wymiar godzin, 

• w celu wzmocnienia współpracy szkoły z rodzicami ucznia objętego indywidualnym  nauczaniem 

wskazano, że dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (§ 3 ust. 3). 



indywidualne nauczanie 
zobowiązanie nauczycieli i dyrektora przedszkola/szkoły do podejmowania działań 

umożliwiających kontakt z rówieśnikami uczniowi objętemu indywidualnym 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, 

co ułatwi mu powrót do grupy rówieśniczej po zakończeniu tego nauczania  (§ 10).  

• Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

• Uroczystości i imprezy, 

• Wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia edukacyjne, 

Poza wymiarem NI: 

• Zajęcia rewalidacyjne, 

• Zajęcia doradztwa zawodowego, 

• Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania będą 

obserwować funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości jego uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły. 

Natomiast dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski z ww. obserwacji, obowiązany będzie 

podejmować działania umożliwiające kontakt ucznia z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym.  



indywidualne nauczanie 

Możliwość czasowego zawieszenia organizacji indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania  

 
§ 11. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na 

podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, 

że stan zdrowia dziecka lub ucznia, o którym mowa w § 10 ust. 3, uległ czasowej 

poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, dyrektor 

zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres wskazany  

w zaświadczeniu lekarskim.  



indywidualne nauczanie - przepisy przejściowe  
• utrzymanie prawa do organizowania zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz 

zajęć indywidualnego nauczania w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, 
innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, jeżeli w orzeczeniu wskazano możliwość 
realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w 
pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole oraz gdy 
przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła dysponuje pomieszczeniem – w 
przypadku dzieci lub uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania wydane 
przed dniem 1 września 2017 r. (§ 13).  

• Zorganizowanie zajęć w ww. sposób będzie możliwe do końca okresu, na jaki zostało wydane 
ww. orzeczenie, z uwzględnieniem art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego 2017/2018.  

• Pozostawienie możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 
indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego lub szkole jeszcze przez jeden rok szkolny umożliwi przedszkolom, szkołom  
i innym formom wychowania przedszkolnego podjęcie działań mających na celu 

   zlikwidowanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka lub ucznia w grupie 
rówieśniczej i uczestnictwo w życiu przedszkolnym lub szkolnym.  

 



indywidualny program i tok nauki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub 

tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki  

 



indywidualny program i tok nauki 

 Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, która ma na celu 

umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym ukończenie poszczególnych etapów kształcenia 

w przyspieszonym trybie i krótszym czasie 

 Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie 

zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i 

możliwości edukacyjnych. 

 Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla 

danej klasy. Uczeń objęty takim nauczaniem może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany 

oraz promowany w czasie całego roku szkolnego. 

 

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki  

na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły. 



indywidualny program nauki   

a indywidualny tok nauki 
• Indywidualny program nauki (IPN) 

zakłada kształcenie się ucznia w zakresie 

jednego lub kilku zajęć edukacyjnych na 

podstawie programu, który – realizując w 

całości podstawę programową - w 

maksymalnym stopniu uwzględnia 

zainteresowania, potrzeby i możliwości 

intelektualne ucznia. 

• Indywidualny tok nauki (ITN) jest 

modyfikacją systemu klasowo – 

lekcyjnego, zakłada ukończenie nauki w 

skróconym czasie, dzięki możliwości 

klasyfikowania i promowania ucznia w 

ciągu całego roku szkolnego. 

• Uczeń może realizować indywidualny 

program nauki w indywidualnym toku, to 

znaczy kończy naukę w skróconym czasie, 

jednocześnie realizując treści programu 

wykraczające poza podstawę programową, 

realizowaną w klasie, do której uczęszcza. 

 



indywidualny program i tok nauki 

 Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. Wychowawca dołącza do niego opinię o predyspozycjach, 

możliwościach i oczekiwaniach ucznia, powinna również zawierać informację o 

dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 

 zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji 

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

wystąpić: 

• uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, 

• rodzice niepełnoletniego ucznia, 

• wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 

– za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

 



indywidualny program i tok nauki 

• Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, 

zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 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. 

 

• Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 



indywidualny program i tok nauki 

Program opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, które mają być 

realizowane na podstawie indywidualnego programu. Nauczyciel może także 

zaakceptować indywidualny program nauki opracowany poza macierzystą 

szkołą. Istotne jest, aby indywidualny program nauki nie obniżał wymagań 

edukacyjnych jakie wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania, 

które obowiązują w danej klasie.  

Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy 

metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, jak również samego 

zainteresowanego ucznia. 



przykładowe procedury przyznawania indywidualnego 

toku nauki 

3. Uczeń może ubiegać się o ITN lub IPN z wybranego przedmiotu / przedmiotów w danym roku 

szkolnym, jeżeli:                  

1/ uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w poprzednim roku szkolnym co najmniej 

ocenę bardzo dobrą z wskazanego przedmiotu i co najmniej 70% punktów z danej części testu 

diagnostycznego (o ile test z tego przedmiotu jest przeprowadzany w danej klasie 

2/ wykazywał się różnymi formami samokształcenia z danego przedmiotu i szczególną 

aktywnością lub osiągał wybitne wyniki w pozaszkolnym konkursach przedmiotowych lub 

tematycznych w obrębie danego przedmiotu;                                                                 

3/ uzyskał pozytywną pisemną opinię nauczyciela uczącego danego przedmiotu, prezentującą 

możliwości ucznia, jego zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia;  

4/ uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie indywidualnego 

toku nauki lub indywidualnego programu nauki (tj. z informacją o inteligencji ponadprzeciętnej, 

wysokiej lub bardzo wysokiej);  



przykładowe procedury przyznawania 

indywidualnego toku nauki 

4. W przypadku uczniów ubiegających się o kontynuację ITN lub IPN w kolejnym roku 

szkolnym: 

1/ uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z egzaminu klasyfikacyjnego lub  co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę, w przypadku IPN,                                                            

2/ zakwalifikował się do co najmniej szczebla okręgowego olimpiady i wziął w nim udział lub 

zajął znaczące miejsce w konkursie przedmiotowym na szczeblu wyższym niż szkolny.       
5. W trakcie spotkań poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego rada pedagogiczna PLO Nr 

V zapoznaje się z zebraną dokumentacją i opiniuje pozytywnie lub negatywnie decyzje 

dotyczące przydziału ITN/IPN poszczególnym ubiegającym się o nie uczniom. 

6. Na podstawie złożonej dokumentacji i opinii rady pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół …. 

wydaje pozytywną lub negatywną pisemną decyzję w sprawie przyznania indywidualnego toku 

nauki lub indywidualnego programu nauki z wybranego przedmiotu/przedmiotów w danym roku 

szkolnym. 



zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) 

 

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA 

§ 12. 1.  

 zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  

 zindywidualizowana ścieżka kształcenia,  

 są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z 

oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do 

ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

 



zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

§ 12. 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 

lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:  

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz  

2) indywidualnie z uczniem.  

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:  

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;  

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia 

– także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz 

ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego 

lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;  

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i 

specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub 

szkole.  



zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

§ 12.5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z 

przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza 

analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez 

przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

6. Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w 

sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:  

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub 

zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;  

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;  

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.  



zindywidualizowana ścieżka kształcenia 
 

§ 12.7, 8, 9  

• Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole 

program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i 

form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  

• Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły 

ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej 

kształcenia w zawodach.  

• Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.  

 



zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

 

§ 12.10  

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:  

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy;  

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 

20 ustawy.  

 



indywidualizacja - niepełnosprawni 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (DZ. U. 2017 poz. 1578) 

 



indywidualizacja - niepełnosprawni 

wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w mniejszej grupie 

 (§ 6 ust. 1 pkt 8) 

 Możliwość zaplanowania i organizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub 

zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 taka forma realizacji zajęć może wynikać z indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych określonych  

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających  

z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.  

 

 



indywidualizacja nauczania 

 uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic w rozwoju poszczególnych 

uczniów oraz dostosowanie treści, metod i organizacji działań pedagogicznych do tych 

różnic 

 dostosowanie wymagań do możliwości wychowanków albo liczenie się z ogólnym stanem 

rozwoju jednostki oraz indywidualne podejście do dziecka 

  modyfikacja procesu edukacyjnego: 

 zasady, metody, formy i środki dydaktyczne, tzn. warunki procesu edukacyjnego, 

 organizację nauczania 

 czas  

 


