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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 18 wrzeÊnia 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i m∏odzie˝y
Na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Indywidualne obowiàzkowe roczne przygotowanie przedszkolne, zwane dalej „indywidualnym
przygotowaniem przedszkolnym”, oraz indywidualne
nauczanie organizuje si´ na czas okreÊlony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiàzkowego
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego
nauczania, wydanym przez zespó∏ orzekajàcy dzia∏ajàcy w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwanym dalej
„orzeczeniem”.
§ 2. Dyrektor przedszkola lub szko∏y, zwany dalej
„dyrektorem”, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie w sposób zapewniajàcy wykonanie okreÊlonych w orzeczeniu zaleceƒ dotyczàcych warunków realizacji potrzeb
edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 3. 1. Zaj´cia indywidualnego przygotowania
przedszkolnego sà prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela przedszkola lub szko∏y podstawowej, w której sà zorganizowane oddzia∏y przedszkolne, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych
zaj´ç.
2. Zaj´cia indywidualnego nauczania sà prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli
szko∏y, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych
zaj´ç, z tym ˝e prowadzenie zaj´ç indywidualnego nauczania z uczniami klas I—III szko∏y podstawowej powierza si´ jednemu nauczycielowi.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor mo˝e
powierzyç prowadzenie zaj´ç indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zaj´ç indywidualnego
nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym
przedszkolu lub szkole.
———————
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416
i Nr 145, poz. 917.

4. Zaj´cia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zaj´cia indywidualnego nauczania prowadzi si´ w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym oÊrodku szkolno-wychowawczym
lub placówce opiekuƒczo-wychowawczej.
5. Zaj´cia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zaj´cia indywidualnego nauczania mogà byç organizowane odpowiednio:
1) z grupà wychowawczà w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej, lub z oddzia∏em w szkole albo
2) indywidualnie w odr´bnym pomieszczeniu
w przedszkolu lub w szkole, w zakresie okreÊlonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia ucz´szczanie
do przedszkola lub szko∏y.
§ 4. 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje si´ treÊci wynikajàce z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i mo˝liwoÊci psychofizycznych
dziecka.
2. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzàcego zaj´cia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, mo˝e zezwoliç na odstàpienie od realizacji niektórych treÊci wynikajàcych z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, stosownie do mo˝liwoÊci psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca,
o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5, w którym organizowane sà zaj´cia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
§ 5. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje si´
treÊci wynikajàce z podstawy programowej kszta∏cenia ogólnego oraz obowiàzkowe zaj´cia edukacyjne
wynikajàce z ramowego planu nauczania danego typu
i rodzaju szko∏y, dostosowane do potrzeb i mo˝liwoÊci
psychofizycznych ucznia.
2. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzàcego zaj´cia indywidualnego nauczania, mo˝e zezwoliç
na odstàpienie od realizacji niektórych treÊci nauczania obj´tych obowiàzkowymi zaj´ciami edukacyjnymi, stosownie do mo˝liwoÊci psychofizycznych ucznia
i warunków miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5,
w którym organizowane sà zaj´cia indywidualnego
nauczania.
§ 6. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zaj´ç indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zaj´ç indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 7. 1. Tygodniowy wymiar godzin zaj´ç indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych
bezpoÊrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
2. Tygodniowy wymiar godzin zaj´ç indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje si´
w ciàgu co najmniej 2 dni.
§ 8. 1. Tygodniowy wymiar godzin zaj´ç indywidualnego nauczania realizowanych bezpoÊrednio
z uczniem wynosi:
1) dla uczniów klas I—III szko∏y podstawowej — od 6
do 8 godzin;
2) dla uczniów klas IV—VI szko∏y podstawowej —
od 8 do 10 godzin;
3) dla uczniów gimnazjum — od 10 do 12 godzin;
4) dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych — od 12
do 16 godzin.
2. Tygodniowy wymiar godzin zaj´ç indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 1
pkt 1, realizuje si´ w ciàgu co najmniej 2 dni, a dla
uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 — w ciàgu
co najmniej 3 dni.
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§ 9. Dzieciom i m∏odzie˝y obj´tym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie
utrudnia ucz´szczanie do przedszkola lub szko∏y,
w celu ich integracji ze Êrodowiskiem i zapewnienia
im pe∏nego osobowego rozwoju, dyrektor, w miar´
posiadanych mo˝liwoÊci, uwzgl´dniajàc zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje ró˝ne formy uczestniczenia w ˝yciu przedszkola lub szko∏y, w szczególnoÊci umo˝liwia udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych, uroczystoÊciach i imprezach
szkolnych.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i m∏odzie˝y (Dz. U. Nr 23,
poz. 193).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

