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ZARZIDZENTE 3/201e
Dyrektora I Liceum Og6lnoksztatrc4cego

z OddzialamiDwujgzycznymi im.Jana Dlugosza w Nowym S4czu

z dnia28.01.2019

w

sprawie

ia

r

Ptocedury

sig o uzyskanie zezwolenia na realizaci€
ptugnmu lub toku nauki w I Liceum Og6lnoksztalc4cego

i*larni Dwujgzycznymi im. Jana Dlugoszaw Nowym S4czu

Na podstawie

//5 ust.4

Og6lnoksztal

z oddzialami

Ustawl qdnia /4 gwdnia 20/5 r. - Prawo ojwiatowe Dyrektor

I

Liceum

Dwujqzycznymi im. Jana Dlugosza w Nowym S4czu postanawia, co

nastppuje:

s1
wprowadza

ffe

programu lub

nauki w

Dlugosza w

ubiegania sie

o

uzyskanie zezwolentz

na realtzacig indywrdualnego

I Liceum og6lnokszta\.c4cym z oddziaNamiDwujgzycznymi im. Jana

m S4czu, kt6ra stanowi

zaNqcznlk do niniejszego zarzqdzania.

s2
zobowi4zuje ws

tkich nauczycieli, psychologa

i

pedagoga szkolnego

do

zapoznatia sig

zarz4dzeria.

s3
Zarzqdzetie

i w 2ycie z dniem podpisania.

_.:;,:,w"ila
Pieczg6 i podpis dyrektora szkotry

z

tre6ciw4

I I,ICEUM OGO
z Oddzialami
lltI

KSZTAT,C,qCE

Zalecznik nr

zI'c211)n11
)lu9c-sz3
r1-.tf

JAIta

Dlrektora

ul. Dlugosza 5. 3 -300 f.lc**y S4cz
tel. 18 4-18 40 2 . 18 448 40 31
fax 18

I

1 do Zarq4dqenia nr t / 201

9

I I-iceum Og6lnokszta.lc4cym z Oddzialami Dwujgzycznymi
im. Jana l).lugosza w

Nowym S4czr

!,0 22

T.tlnia 2g.07.2019r

Procedura ubiegania sig o uzyskanie zezwolenia
na tea"lizaciq indywidualnego programu lub toku nauki
I Liceum Og6lnoksztalc4cego z Oddzi*Iami Dwujqzycznymi
im. Jana Dlugosza w Nowym Sqczu

Podstawa ptawrr

:

Roporqadrynie

stra Edukaqi Narodowel Tdnia 9 ierpnia 2017 r. w sprawie warunkrjw i trybu
udeeknia ry4uolefi na
lwb tok nauki oraqorganiqaq'i indltwidaarnego programu lub toka naaki (Dq,
u. q20r 7 r., po7,

indltwidualryt

r

Ustawa qdnia

7

gradnia 2015 r.

-

569)

Prawo oiwiatowe

1.Ucze6. te

indy'widualny program nauki ksztalci sig z zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowi4zuj4rych
zaje( edtftacyjnych ptzewidzianych w szkolnym platie nauczanta dla danej klasy, wedlug
programu dostosowanego
do jego uzdolnierl,
teresowari i mo2liwo6ci edukacyinych.

2. UczeA rcalizu
zajgciach edukacyjn

rndywidualny tok nauki ksztalci sig wedlug systemu innego ntz udzia\.

w obowi4zkowych
h' w zakresie jednego, kilku lub wszystlich obowt4zuj4cych zajqe edukacyjnych
,pnetirdzianych

w szkolnym planie

anra dla danej klasy.

3. Uczef objgty

ualnym tokiem nauki mo2e tealizowat w ci4gu jednego roku szkolnego program fi uczaft1l

z zakresw dw6ch

4. Indy'widualny
program6w n
zaakceptowanego

5. Indlwidualny
program6w naucza

6. Zezwoletie ta
nauki, a w

wigcej klas itnoze by6 klasyf,kowany i promowany w czasie calego roku szkolnego

nauki mo2e by(.

lub wedlug

wedlug programu oauczania objgtego szkolnym zestawem
indywidualnego programu nauhi opracowanego przez nauczyciela lub
rcalizo.i.rrany

ir6d program6w optacowa

ny ch

poza szkol4.

nauki nie rno2e obni?yc wymagaf edukacyjnych wynikaj4cych ze szkolnego zestawu
ustalonego dla danej klasy.

lny program lub tok nauki mo2e by6 udzielone po uplpuie co najmniej jednego roku
h przypadkach

-

po Sr6drocznej klasyfikacii,tcztiz.

ktem Q,*lqcznik nr 2) o udzielenie zezwolenfa na indywidualny program lub tok nauki mog4

I)uczei-ztyrn,2e
2) xodzice (prawni

uczeri niepelnoletni za pisemn4 zgod4 rodzic6w lub opiekun6w prawnych

) niepelnolerriego uczrria,

3) wychowawca

lub nauczyciel prowadz4cy zajgcia edukacyjne, kt6rych d.otyczy wniosek -

za

pisemn4 zgod4

todzic6w
8. rJfniosek sklada

do Dyrektora

po6tednictwem

10. Dpektor Iic

doLqcza
ia

1,2.

i

Zezwoletia na

tok

i pozytywnej opinii publicznej poradni

p

na,il<t (zaNapznik

nr 4) w przypadku pozyti,wnej

sycholo gicznopedagogicznej.

ia na indywidualny tok nauki, umo2liwiaj+cy reahzacjg w ci4gu jednego
roku szkolnego

z

pedagogiczny nad

rm. Jana Dlugosza w Nowym Sqcza za

powinna takLe zawrera6 infornacjg o dotychczasowych osi4gnigcia chucztia.

W przypadku

Progfamu n

oD

do wniosku opiniq o predyspozycjach, mo2liwori ciach t oczekiwaniach uczria

zezwala na indywidualny program lub

opinii rady ped
11.

Liceum og6rnoksztalc4cego z

klasy.

9. \Tychowawca
(z,aLqcznikw 3)

I

zaktesu wigcej ni2 dw6ch klas, wymaga sig pozpywnei opion organu sprawuj4cego
nadz6t
4.

lny program lub tok nauki udziela siq na czas okreSlony

13. Po udzieleniu zezwoletiz na ind)'widualny program lub tok nauki dyrektor liceum, \*ryzn
cza uczniowi
nauczyciela

14.

-

opiek

Uczei tealtzr\

wyzszej, rr'oze teL

i ustala zakres jego obowi4zk6w.
indywidualrry tok nauki moie uczgszczai na wybtane zajgcia edukaryjne do klasy programov/o
zae

ta

lub w czg6ci we wla

zaktesie.

15. Ocenianie,

alr1e

warunkach
1

i

w

promowafta ucz

z tym 2e uczeA
16. Dyrektora

Na

decyzje

odwolanie, ktore
w tetminie 14 dni
1.8.

promov/ante ucznia rcahn\4cego indywidualny pfogram lub tok nauki odbywa sig na

5b okre6lony w przepisach w sprawie warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania
iw i sluchaczy or^z ptzeptowadzanra egzamrn6w i sprawdzian6w w szkolach publicznych,
ujacy indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

I Li um Og6lnoksztaLc4cego z OD im. Jana Dlugosza w Nowym

na indywidualny

17.

1

wybrane zajgcia w szkole wyzszego stopnia, a takLe rcakzowat pro$am w calosci

Zgodrie z prze

decyzji o odmowie

S4czu moZe nie wyda6 zezwoletia

lub tok nauki. Decyzjg tak4 dyrektor szkoly musi uzasadni6 pisemrrie.

tywn4 dyrektor: szkoly okre6lon4

w punkcie 16 uprawnionemu wnioskodawcy przysluguje
po6rednictwem dyrektora szkoly moie zloLy(, do Malopolskiego Kuratora odwiaty

daty ottzymaria decyzji dyrektora szkoly.
rru prawa po otrzymarriu odwolania dyrektot tozpatrule odwolanie

i jeLeh ne zmieni swojej

la6ciwego zezu,orenfaprzekazwle odwolanie do Malopolskiego I(uratora o5wiaty.

Zat4cznik nt 2

No-y

(iuig

i lnvri[ko, adftr, tul

ndKM/ pMlrneg| opiekna/ pekoletilW

S4cz, dnia.

ttyia)

Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalc4cego
z O ddziatrami Dwujgzy cznymt
kn. Jana Dlugosza w Nowym S4czu

o udzielenie zezwolenia na indywidualny

Proszg

o

wyraL

nie zgody na udzielenie

zezwolenia

progr2p*/tek* nauki

na indywidualny ptogram*f tok*

w okresie od

Uzasadnieni

(podpis

l.
z.

rod{ca/

Opinia ultrhowawry

pelnoletniego ucryia)

(podpi: uychowawry)

nauki

Zal4cznik nr 3

(piecz pt szkoly, plac6wki)

Noorry S4cz, dn.

Opinia wychowau/cy klasy
o predyspozyciach, mo2liwo6ciach i oczekiwaniach ucznia

(podpis uychowawry)

Zal4cznik nt 4

(pieczq6 szkotry, plac6wki)

Nootry S4cz, dn.

DECYZJA nr ....
Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego
z OddziatramtDvrujgzycznymi im.Jana Dlugosza w Nowym S4czu
z dnta

.

w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program

/

tok nauki

Na podstawie art.56 wst.l a$aw1 qdnia 7 IX /991 r. o sltstemie oiwia{t (Df U. /996 r. Nr 67. po7,
329 I
pdlni{s4tmi lnianami) i rlplr<sd<enia Mini$ra Edwkaii Narodowg' i Sportu dnia t 9
XII 2001 ,. (DK ry.
7
2002r.

Nr

3, p07,28) w rprawie warunkdw

i

trybu ud{elania ry4uolei na in@twidwalryt prugram lub tok nauki oraT

organiqacli indltwidualnego prlgrdmtl lub toku nauki,

po tozpaftzeniu wniosku

Pana(i)

i po zasiggnigciu opinii

rady pedago g1cznej oraz pubhcznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

*) zezwalam nie zezwalam
f
na indlwidualny program lub tok nauki

dla

.

na okres

, uczniaklasy

.

UZASADNIE,NIE

Od niniejszei

decyzii przysiuguje stronom prawo odwolania do Malopolskiego I(uratora O6wiaty
w l{rakowie w tetminie 14 dnj,za po6rednictwem organu, kt6ry decyzjewydal.

(Piecrytl

Otrz,Jrnujq.
1. (strona)

z.a/a

ka i podpit dyeknre

