
Wa ne !     
 
 Rozporz dzenie  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowi zkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i m odzie y opublikowane 1 wrze nia 
2014 r. (Dz. U. poz. 1157) zaczyna obowi zywa   9 wrze nia 2014 r 
 
 Rozporz dzenie zawiera rozwi zania doprecyzowuj ce i porz dkuj ce wcze niejszy stan prawny, 
uwzgl dniaj ce zmiany legislacyjne w systemie o wiaty, jakie mia y miejsce w ostatnich latach oraz 
uwzgl dniaj ce do wiadczenie p yn ce z praktyki organizowania obowi zkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego i indywidualnego nauczania. 
 
W przepisach doprecyzowano, e indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest  
organizowane w formie zaj  prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i 
bezpo rednim kontakcie z  uczniem, a nie w formie zaj  odpowiednio z oddzia em z rówie nikami. 
 
Nowe przepisy umo liwiaj  m. in.: 
 

 prowadzenie zaj  indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zaj  indywidualnego 

nauczania z uczniami klas I-III szko y podstawowej przez jednego lub dwóch nauczycieli; 

 organizacj  zaj  w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (katalog miejsc, w których dziecko 

mo e przebywa  jest otwarty) – w szczególno ci w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w 

art. 2 pkt 5 ustawy o systemie o wiaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalnych o rodkach szkolno-

wychowawczych) lub placówce opieku czo-wychowawczej; 

 prowadzenie zaj  w tygodniowym wymiarze godzin wy szym ni  maksymalny wymiar 

okre lony bezpo rednio w przepisach rozporz dzenia oraz - w przypadkach uzasadnionych stanem 

zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pe noletniego ucznia - ni szym ni  minimalny wymiar; 

 niezw oczne zako czenie przez dyrektora organizacji zaj  indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców lub pe noletniego ucznia i na 

podstawie do czonego do wniosku za wiadczenia lekarskiego, z którego wynika, e stan zdrowia 

ucznia umo liwia ucz szczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szko y, 

co umo liwi szybszy powrót do grupy rówie niczej; 

 organizacj  zaj  indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w szkole, dla uczniów 

których stan zdrowia znacznie utrudnia ucz szczanie do przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego lub szko y, gdy w orzeczeniu wskazano tak  mo liwo  oraz placówka dysponuje 

pomieszczeniem, w którym mog  odbywa  si  takie zaj cia; 

 udzia  dzieci i m odzie y, których stan zdrowia znacznie utrudnia ucz szczanie do szko y, w 

ró nych formach uczestniczenia w yciu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

szko y, organizowanych poza tygodniowym wymiarem zaj  indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, np. w uroczysto ciach i imprezach szkolnych. 
 

 

 

 


