Regulamin udzielania przez Dyrektora zgody
na rozpoczęcie indywidualnego programu/toku nauki
w ZSO nr 6 w Bydgoszczy
1. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty
(Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego
programu lub toku nauki (Dz. U. Nr 3 z 2002 r., poz. 28).
2. Celem indywidualnego programu nauki jest rozwój ucznia w interesującej go dziedzinie
na poziomie przekraczającym poziom nauczania w klasie, a także osiągnięcie przez
ucznia sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a co za tym idzie
promocja szkoły.
3. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki może
wystąpić uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych
opiekunów), rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, wychowawca klasy
lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą
rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż po roku, a
w uzasadnionych przypadkach pół roku nauki w szkole.
4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły na druku będącym Załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu.
5. Do wniosku powinna być dołączona:
 opinia o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia sporządzona
przez nauczyciela danego przedmiotu (opinia powinna zawierać informację o
dotychczasowych osiągnięciach ucznia).
 propozycja indywidualnego programu nauki (w przypadku podania o
indywidualny program nauki).
6. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku, opinii nauczyciela oraz propozycji
indywidualnego programu nauki, zasięga opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
7. Dodatkowym atutem do wyrażenia przez Dyrektora zgody na rozpoczęcie
indywidualnego programu lub toku nauki będzie uczestnictwo ucznia w Kołach
Olimpijskich z danego przedmiotu.
8. Po zasięgnięciu opinii poradni i Rady Pedagogicznej, Dyrektor wyraża lub nie wyraża
zgody na rozpoczęcie programu lub toku nauki na piśmie na druku będącym
Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
9. Po upływie jednego roku szkolnego lub w szczególnych przypadkach wcześniej,
nauczyciel, pod którego kierunkiem uczeń realizuje indywidualny program/tok nauki, w
oparciu o Statut Szkoły i Standardy Uczniowskie (Załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu) sporządza opinię o postępach ucznia i jego postawie, co może być podstawą
do nie wyrażenia zgody na kontynuację indywidualnego programu/toku nauki na
kolejny rok szkolny.

