Procedury przyznawania indywidualnego toku nauki (ITN)
oraz indywidualnego programu nauki (IPN)
uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie

Podstawą prawna:
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. Dz.U.2017.1569 z dnia 2017.08.23

1. Zezwolenie na indywidualny tok nauki, określany dalej jako ITN, oraz indywidualny program
nauki, określany dalej jako IPN, udzielane jest według niżej opisanych procedur uczniom po
upływie co najmniej jednego roku nauki a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po
klasyfikacji śródrocznej.
2. Do szczególnie uzasadnionych przypadków zalicza się;
a) zakwalifikowanie się ucznia do wysokiego etapu olimpiady przedmiotowej, konkursu
przedmiotowego, zawodów sportowych,
b) osiąganie przez ucznia, w poprzednich etapach kształcenia, znaczących sukcesów
z przedmiotu (przedmiotów), których dotyczy wniosek.
3. Uczeń może ubiegać się o ITN lub IPN z wybranego przedmiotu (przedmiotów) jeżeli;
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu, którego dotyczy
wniosek,
b) wykazywał się różnymi formami samokształcenia, szczególną aktywnością w danej
dziedzinie oraz osiągał wybitne wyniki w konkursach (zawodach) przedmiotowych lub
tematycznych.
c) uzyskał pozytywną pisemną opinię nauczyciela uczącego danego przedmiotu, prezentującą
możliwości ucznia, jego zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia,
4. Uczniowie ubiegających się o kontynuację ITN lub IPN w kolejnym roku szkolnym powinni
legitymować się wysokimi osiągnięciami a w szczególności;
a) najmniej bardzo dobrą oceną klasyfikacyjną z danego przedmiotu/przedmiotów,
b) sukcesami w wyższych (pozaszkolnych) etapach konkursów, olimpiad i zawodów.
5. Wniosek (zał. nr 1) o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki powinien być
złożony do dyrektora szkoły najpóźniej 3 dni po terminie klasyfikacji śródrocznej lub rocznej,
poprzedzającej okres, na który ma być wydane zezwolenie.
6. Wniosek złożony za pośrednictwem wychowawcy powinien zawierać następujące załączniki:

a) opinię wychowawcy,
b) opinię nauczyciela przedmiotu,
c) indywidualny program nauki lub zaakceptowany indywidualny programu nauki,
opracowany poza szkołą.
7. W przypadku negatywnej opinii organów, o których mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki, dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zezwolenia
w drodze decyzji administracyjnej.
8. Na decyzję dyrektora szkoły określoną w pkt. 7 uprawnionemu wnioskodawcy przysługuje
odwołanie, które za pośrednictwem dyrektora szkoły może złożyć do Lubuskiego Kuratora
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Szprotawa, 29. 01. 2018 r.

……………………..

Załącznik nr 1

Szprotawa, dnia …………………………………..

…………………………………………………………...
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek)

Dyrektor
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Szprotawie
Wniosek o indywidualny program/tok nauki*

Proszę o wyrażenie zgody na rozpoczęcie indywidualnego programu/toku nauki *dla
…………………………………………………………... ucznia klasy …………………………… z przedmiotu …………………………….….

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam:
1. Opinię wychowawcy
2. Opinię nauczyciela przedmiotu, którego dotyczy wniosek
3. Indywidualny program nauki

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
(Podpis osoby składającej wniosek)

