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Procedura organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 
w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

 
Podstawa prawna:  

 Art.127 Ustawy o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59)  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 Dz.U. 2019 poz. 1664) 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest formą realizacji obowiązku szkolnego.  

2. Zindywidualizowaną ścieżką kształcenia obejmuje się uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły,  
lecz – ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu swojego 
zdrowia – nie mogą realizować wszystkich zajęć zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

3. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia, wynikające ze szkolnego planu 
nauczania – są one realizowane indywidualnie z uczniem oraz wspólnie z oddziałem klasowym. 

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w szkole program nauczania  
z dostosowaniem metod i form do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  
oraz możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności ze stanu swojego zdrowia. 

5. Ilekroć w tekście użyto skrótu „ZŚK”, należy przez to rozumieć zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. 

6. Ilekroć w tekście użyto słowa „opinia”, należy przez to rozumieć opinię wydaną przez właściwą poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 

 
 

§ 2 
Postępowanie 

1. Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się na okres czasu wskazany w opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.  

2. W celu uzyskania ww. opinii rodzic składa wniosek do właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Do wniosku wspomnianego w ust. 2 załącza się uzyskaną w szkole dokumentację, określającą:  

 trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole,  
 wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie 

możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych z oddziałem klasowym (jeżeli uczeń objęty jest 
ZŚK ze względu na stan zdrowia),  

 opinię nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 3 przygotowuje się na prośbę rodziców / prawnych opiekunów, 
przesłaną drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny Librus. 
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5. Organem odpowiedzialnym za organizację ZŚK jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.  

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców / prawnych opiekunów (załącznik nr 1), organizuje ZŚK dla ucznia 
posiadającego opinię wskazującą taką potrzebę.  

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, wraz z opinią uzyskaną w poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
rodzice / prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły. 

8. Dyrektor szkoły organizuje ZŚK w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę – Urzędem Miasta  
w Mosinie – w sposób zapewniający wykonanie określonych w opinii zaleceń (załącznik nr 2).  

9. Organizując ZŚK Dyrektor szkoły przestrzega przepisów prawa, w szczególności w zakresie:  

a) miejsca prowadzenia zajęć,  

b) przydzielania godzin realizowanych w ramach ZŚK nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami.  

10. Ustalona przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym organizacja ZŚK stanowi 
podstawę do wydania przez Dyrektora szkoły decyzji w tej sprawie (załącznik nr 3). 

11. Kopię decyzji z ustaloną organizacją ZŚK dyrektor szkoły przekazuje rodzicom / prawnym opiekunom 
oraz do wiadomości wychowawcy klasy. 

12. Po wydaniu decyzji, Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi realizację wszystkich zajęć z § 1 ust. 3.  

13. Zajęcia wymienione w § 1 ust. 3 prowadzone są w szkole, według indywidualnie ustalonego 
tygodniowego rozkładu.  

14. Każda zmiana ww. rozkładu wymaga zgody Dyrektora szkoły.  

15. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o ustalonym sposobie  
i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, lekcji 
indywidualnych oraz innych zajęć.  

16. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, Dyrektor, na 
wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły,  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 

17. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, 
może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 16, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez 
organ prowadzący, przedszkola lub szkoły.  

18. W przypadku choroby lub innych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie z uczniem ustalonych 
zajęć indywidualnych, rodzic niezwłocznie zawiadamia sekretariat szkoły. Nauczyciel, u którego zajęcia 
ZŚK wliczone są do pensum, prowadzi wówczas inne zajęcia w szkole, zlecone mu przez dyrektora. 

19. W przypadku absencji nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne w ramach ZŚK uczeń pozostaje 
pod opieką szkoły, dołączając na zajęcia edukacyjne do klasy.  

20. Do dokumentowania przebiegu ZŚK, dla każdego ucznia odrębnie, zakłada się dziennik elektroniczny 
Librus, w którym zapisuje się tematy, frekwencję ucznia na zajęciach oraz uzyskane przez niego oceny 
bieżące. Dziennik ten stanowi integralną część dziennika oddziału, do którego jest zapisany uczeń.  
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§ 3 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą procedurę wprowadza się zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.   

2.  Tekst procedury wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej 
http://sprogalin.mosina.pl/. 

 
 
Załączniki:  
1. Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  
2. Organizacja zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  
3. Decyzja dyrektora w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  
 
 
 
Wprowadzono zarządzeniem z dnia 21 września 2022 r.    …………………………………… 

podpis Dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 1  

Rogalin, dnia ………………….………  
 
……………………………………………..........  
imię i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów  

 
…………………………………………….........  

adres zamieszkania  

 
…………………………………………............  

telefon kontaktowy  

 
 
 
Do Dyrektora  
Szkoły Podstawowej w Rogalinie 
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego 

 
 

Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 
 
W związku z wydaniem przez (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej) ................................................ 

.............................................................................................. opinii nr ........................ z dnia ……………...............  

o potrzebie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia mojego dziecka (imię i nazwisko, klasa) 

……......................................................................................................................................................................., 

wnioskuję o zorganizowanie tej formy nauczania w okresie od ……………….….……..….. do …………….….……..….. . 

 

................................................  

podpis rodziców/ prawnych opiekunów  

 

 

 

Załącznik:  

1. Opinia o potrzebie nauczania indywidualnego nr ………………………… z dnia ……………………………… 
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Załącznik nr 2  

Organizacja zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: …………………………………………….………………………………………………………  

2. Data i miejsce urodzenia: ………………………..…, ………………………..… 

3. Klasa do której uczęszcza uczeń/uczennica:  …………  

4. Opinia stwierdzająca potrzebę zorganizowania dla dziecka zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:  

 nr ………………………..… z dnia ………………………..… 
 wydana przez ……………………..………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się na czas od ……………..….…….. do ….……..….….……….. 

6. Przydzielony tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem/uczennicą w ramach 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

nazwa obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 

imię i nazwisko nauczyciela liczba godzin uwagi 

    

    

    

    

    

    

razem:   

7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazane do realizacji przez ucznia/uczennicę: 

 … 
 … 
 … 

8. Sposób realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawartych w opinii / uwagi: 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Rogalin, dnia …………………………… 

……………………………..……..  
podpis Dyrektora szkoły  
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Załącznik nr 3  
Rogalin, dnia ………………….………  

 
DECYZJA nr ……………… 

 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

  
 
Na podstawie art.127 Ustawy o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59)  

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów  

tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 Dz.U. 2019 poz. 1664) organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia dla ……………………………………………………….…………………………. ucznia/uczennicy klasy …………… ,  

na okres od …………..…….………… do ……….……….………….. .  

Tygodniowa łączna liczba godzin dydaktycznych, realizowanych indywidualnie wynosi …….… .  

Organizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia została ustalona z organem prowadzącym szkołę  – 

Urzędem Miasta w Mosinie – i stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  

 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 

Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się na podstawie opinii nr ……….………..  

z dnia ……………………..……….., wydanej przez  ………………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………….………..…….……………….. . 

 
 
Rogalin, dnia ……………………………     

……………………………..……..  
podpis Dyrektora szkoły  

 
 
 
Do wiadomości:  

1. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia / uczennicy. 
2. Wychowaca klasy. 
3. Ad acta. 


