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Szanowni Państwo,
wyjaśniam, że zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, posiadających orzeczenie wydane
przed dniem 1 września 2017 r., mogły być organizowane w szkole, jeżeli:
1) w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania
w pomieszczeniu w szkole,
2) szkoła dysponowała pomieszczeniem, w którym mogły odbywać się zajęcia dla tego ucznia
– do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego 2017/2018. 1
Nowe przepisy wprowadzone od 1 września 2017 r. precyzują, że zajęcia
indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z uczniem, w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu
rodzinnym.2 Indywidualne nauczanie jest formą kształcenia przeznaczoną tylko dla uczniów
chorych, którym stan zdrowia czasowo uniemożliwia chodzenie do szkoły. Chodzi o uczniów,
którzy są po wypadkach, z urazami, z ciężkimi chorobami, np. nowotworowymi. To do tych
uczniów kierowane są przepisy, które gwarantują im możliwości realizacji obowiązku
szkolnego w czasie, kiedy nie mogą uczęszczać do szkoły i dlatego realizują zajęcia edukacyjne
w domu. Uczeń wraca do szkoły, jeśli jego stan zdrowia poprawi się.
Jeżeli uczeń uzyskał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego po 1 września
2017 r., to nauczanie indywidualne nie może odbywać się na terenie szkoły. Natomiast uczeń
nim objęty w celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju oraz jego integracji ze
środowiskiem szkolnym może uczestniczyć w życiu szkoły, zwłaszcza w imprezach
i uroczystościach, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz w wybranych zajęciach
edukacyjnych.3
Obecnie zostały wprowadzone elastyczne rozwiązania prawne mające na celu
umożliwienie, w większym niż do tej pory stopniu, indywidualizacji kształcenia w szkole – dla
uczniów niepełnosprawnych. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na
indywidualne nauczanie. Szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości realizacji na terenie szkoły wybranych zajęć
edukacyjnych indywidualnie (jeden na jeden z nauczycielem) lub w grupie liczącej do
5 uczniów. Zespół (składający się z nauczycieli, specjalistów, prowadzących zajęcia
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z uczniem) ustala na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
które zajęcia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne ucznia oraz jego
możliwości psychofizyczne wymagają formy pracy grupowej, a które indywidualnej.
Informacje te są określane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ucznia
(IPET).4
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