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Podstawa prawna:  

Art. 37 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (ze zm.) 

art. 44zb Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach 
publicznych 

Prawo oświatowe Art. 109 Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły 
art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

 

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku 

szkolnego lub nauki poza szkołą składają rodzice do dyrektora szkoły. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a. Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

b. Oświadczenie o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

kształcenia 

c. Zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych 

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek wydać decyzję administracyjną o udzieleniu 

(bądź odmowie) zezwolenia w okresie miesiąca od otrzymania wniosku  

i w porozumieniu z organem prowadzącym 

4. Warunki spełniania obowiązku edukacyjnego dyrektor ustala wspólnie  

z rodzicami, uwzględniając program nauczania i prawo rodziców  

do kształcenia dziecka zgodnie z ich przekonaniami. 

5. Dyrektor szkoły organizując indywidualne nauczanie przestrzega zapisów 

rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży oraz innych przepisów prawa oświatowego  

w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych 

planów nauczania, w szczególności w zakresie przydzielania godzin 

nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami 

oraz tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. 
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6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą dyrektor 

zapewnia możliwość uczestnictwa w nadobowiązkowych zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych w szkole (o ile rodzice wyrażą  

na nie zgodę) 

7. Organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia 

konieczność zapewnienia uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania. Uczeń 

może być, na podstawie odrębnych przepisów, zwolniony z uczestnictwa  

z zajęć wychowania fizycznego 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania 

dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

nauczania objętych obowiązkowym zajęciami edukacyjnymi, stosownie  

do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków miejsca, w którym 

są organizowane zajęcia nauczania indywidualnego 

9. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia  

(w domu rodzinnym). Mogą one być organizowane z oddziałem w szkole 

lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole w zakresie 

określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

10. Godziny zajęć edukacyjnych realizowanych z oddziałem w szkole  

nie są wliczane do godzin indywidualnego nauczania 

11. Ustalona przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

organizacja indywidualnego nauczania stanowi podstawę do wydania przez 

dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie organizacji indywidualnego 

nauczania 

12. Zezwolenie wydaje się na czas określony, uzależniony od opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej i w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 


