
Regulamin Indywidualnego Programu Nauki 
 i Indywidualnego Toku Nauki 

 
 
 

Podstawą prawną przyznawania indywidualnego toku nauki i indywidualnego 
programu nauki jest Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 roku. 
 
 
 
CZĘŚĆ I .  
ZASADY OGÓLNE 
 

1. Zezwolenie na indywidualny program nauki / indywidualny tok nauki, może być 
udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki. 
 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie 
krótszy niż jeden rok szkolny. 
 

3. Indywidualny program nauki / indywidualny tok nauki nie może obniżyć 
wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów 
nauczania, ustalonego dla danej klasy. 

 
4. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem / 
indywidualnym tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na 
wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia - dostosować 
wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 
ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej. 
 

5. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny 
program nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w 
szkołach publicznych. 
 

6. Uczeń objęty indywidualnym programem nauki może być zwolniony z części 
zajęć przedmiotu objętego indywidualnym programem nauki lub z całości tych 
zajęć. W takim przypadku ocena semestralna i roczna z przedmiotu objętego 
indywidualnym programem nauki jest dokonywana na podstawie egzaminu 
klasyfikacyjnego. 
 

7. Indywidualny tok nauki kończy się w każdym roku egzaminem 
klasyfikacyjnym, z którego sporządzany jest protokół wg obowiązujących 
przepisów. 

 
 
 



 
CZĘŚĆ II.  
WNIOSEK O PRZYZNANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUKI 
/INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI. KRYTERIA FORMALNE. 
       

1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki /  
indywidualny tok nauki mogą wystąpić: 

• rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia (podanie podpisują 
           rodzice i uczeń), 

• wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 
          dotyczy wniosek – za zgodą ucznia niepełnoletniego i jego rodziców 
          (prawnych opiekunów). 
 

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. 
 

3. Wniosek o przyznanie indywidualnego  programu nauki / indywidualnego toku   
           nauki należy złożyć po wystawieniu ocen końcowych, nie później niż w dniu    
           zakończenia rocznych zajęć  dydaktycznych (do dnia rozdania świadectw). 

 
4. O przyznanie indywidualnego  programu nauki / indywidualnego toku nauki 

mogą ubiegać się uczniowie   legitymujący się: 
• oceną minimum bardzo dobrą z przedmiotu objętego indywidualnego  

programu nauki na ostatnim świadectwie promocyjnym 
• minimum bardzo dobrą oceną zachowania 

 
5. Wniosek o przyznanie indywidualnego  programu nauki / indywidualnego toku  
     nauki zawiera: 
• opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia 
• dokładną, udokumentowaną informację o dotychczasowych osiągnięciach 

           ucznia 
• indywidualny program nauki / indywidualny tok nauki opracowany przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 
 

6. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki /  
     indywidualnego toku nauki: 
• zasięga opinii rady pedagogicznej 
• opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
• zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej 

           opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 
           psychologiczno-pedagogicznej 

• po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki / indywidualny tok 
nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego 
obowiązków. 

 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ III. KRYTERIA MERYTORYCZNE. 
 
1.   Przez osiągnięcia ucznia w wojewódzkich konkursach wiedzy należy rozumieć: 

• zakwalifikowanie się do etapu rejonowego 
• zostanie finalistą lub laureatem konkursu wojewódzkiego 

 
2. Uczeń ubiegający się o kontynuację indywidualnego  programu nauki / 

indywidualnego toku nauki na kolejny rok szkolny musi spełnić wszystkie kryteria 
formalne i merytoryczne wniosku ucznia ubiegającego się o przyznanie 
indywidualnego  programu nauki / indywidualnego toku nauki po raz pierwszy, a 
ponadto: 
• uczestniczyć w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z przedmiotu 

objętego indywidualnym  programem nauki / indywidualnym tokiem nauki w 
roku poprzedzającym kolejny wniosek 

• legitymować się oceną bardzo dobrą z przedmiotu objętego indywidualnym  
programem nauki / indywidualnym tokiem nauki na ostatnim świadectwie 
promocyjnym oraz minimum bardzo dobrą oceną zachowania 

• wykazywać się różnymi formami samokształcenia z danego przedmiotu i 
szczególną aktywnością 

• uzyskać pisemną rekomendację dotychczasowego nauczyciela-opiekuna 
           indywidualnego  programu nauki / indywidualnego toku nauki. 
 
3.  Uczeń ubiegający się o kontynuację indywidualnego  programu nauki /   
     indywidualnego toku nauki może nie uzyskać zgody gdy w poprzednim roku   
     nauki, w ramach indywidualnego  programu nauki / indywidualnego toku nauki nie 
     wykazał się zaangażowaniem i systematycznością. 
 
4. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji Dyrektora po    

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 


