
Regulamin Indywidualnego Programu Nauki (IPN) w LO nr III 

 

CZĘŚĆ I . ZASADY OGÓLNE  

1. Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej 

klasyfikacji w klasie pierwszej.  

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden 

rok szkolny.  

3. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny 

program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został 

przyjęty.  

4. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.  

5. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem, nauczyciel 

prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb 

i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej.  

6. Uczeń objęty IPN może być zwolniony z części zajęć przedmiotu objętego IPN lub  

z całości tych zajęć. W takim przypadku ocena semestralna i roczna z przedmiot objętego 

IPN jest dokonywana na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.  

7. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program 

nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.  

 

CZĘŚĆ II. WNIOSEK  

1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki mogą wystąpić:  

 rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia (podanie podpisują rodzice 

i uczeń),  

 uczeń pełnoletni (podanie podpisuje uczeń, rodzice - nieobligatoryjnie)  

 wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek – za zgodą ucznia niepełnoletniego i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) albo – za zgodą ucznia pełnoletniego ucznia.  

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

 Wniosek o przyznanie IPN złożony do dnia 31 marca podlega rozpatrzeniu 

najpóźniej do dnia  1 września tego samego roku kalendarzowego 

 Wniosek o przyznanie IPN złożony po dniu 31 marca, ale nie później niż do dnia 

31 października danego roku kalendarzowego podlega rozpatrzeniu nie później 

niż do dnia  1 lutego następnego roku kalendarzowego. 

3. Obowiązuje wzór formularza wniosku o przyznanie IPN stanowiący Załącznik nr 1do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Wniosek o przyznanie IPN zawiera:  



 list motywacyjny ucznia (dlaczego uczeń ubiega się o IPN, jakie oczekiwania 

wiąże z IPN)  

 opinię o predyspozycjach i możliwościach wystawioną przez wychowawcę 

ucznia  

 opinię (rekomendację) nauczyciela uczącego  

 udokumentowaną informację o osiągnięciach ucznia wymienionych w Załączniku 

nr 2 oraz/bądź w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotu którego dotyczy wniosek  o 

udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki: 

 opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki 

opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem 

 dołącza w/w program nauki do wniosku. Wniosek jest podpisywany przez 

nauczyciela oraz przez zainteresowanego ucznia i jego rodziców (opiekunów 

prawnych). 

6. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki:  

 zasięga opinii rady pedagogicznej  

 zasięga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej  

7. Po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki, dyrektor wyznacza uczniowi 

nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.  

 

CZĘŚĆ III. KRYTERIA 

1. Uczniowie ubiegający się o przyznanie IPN muszą legitymować się co najmniej udziałem 

w zawodach II etapu odpowiedniej (zgodnej z wnioskiem) olimpiady przedmiotowej 

wymienionej w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

2. Uczniowie klas I, którzy nie spełnili warunku wymienionego w punkcie 1, mogą ubiegać 

się o IPN, o ile: 

 Legitymują się udziałem w zawodach I etapu odpowiedniej (zgodnej z wnioskiem) 

olimpiady przedmiotowej wymienionej w Załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu oraz  

 Posiadają ponato co najmniej jedno z osiągnięć wymienionych na „Liście osiągnięć 

w Konkursach i Olimpiadach dla gimnazjalistów”, która stanowi Załączniku nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Ponadto, uczeń ubiegający się o przyznanie IPN powinien legitymować się:  

 oceną minimum bardzo dobrą z przedmiotu objętego IPN uzyskaną podczas ostatniej 

klasyfikacji okresowej (śródrocznej lub rocznej w zależności od terminu składania 

wniosku). 

 minimum bardzo dobrą oceną zachowania. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Wniosek o przyznanie indywidualnego programu nauki 

 

Imię, nazwisko klasa …………………………………………………………….. 

Klasa ……………………………. 

Proszę o przyznanie mi Indywidualnego Programu Nauki z …………………… (nazwa 

przedmiotu) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie IPN.  O przyznanie IPN ubiegam 

się: (wykreślić zbędne sformułowanie)  

a) po raz pierwszy  

b) po raz ponowny (chcę kontynuować IPN z roku poprzedniego)  

 

1. List motywacyjny ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opinia (rekomendacja) nauczyciela uczącego (wypełnia nauczyciel przedmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Informacje o ocenach  ucznia uzyskanych podczas ostatniej klasyfikacji okresowej 

poprzedzającej złożenie wniosku (śródrocznej lub rocznej, wypełnia wychowawca)  

 

Ocena zachowania   

Średnia ocen   

Ocena  z przedmiotu objętego IPN   

 

4. Osiągnięcia ucznia wymienione w Regulaminie Indywidualnego Programu Nauki (IPN) 

w LO nr III (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3)  -  kopie dyplomów lub innych dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia należy załączyć do wniosku.  

 

 

 

 

5. Inne osiągnięcia ucznia, nie wymienione w Regulaminie Indywidualnego Programu 

Nauki (IPN) w LO nr III. Kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających te 

osiągnięcia należy załączyć do wniosku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podpis ucznia  …………………………… 

 Podpisy obojga rodziców …………………………… 

 Podpis nauczyciela przedmiotu, którego dotyczy wniosek ………………………….. 

 Podpis wychowawcy …………………………… 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Szkolna Lista Konkursów Przedmiotowych, w których osiągnięcia są brane pod uwagę przy 

ubieganiu się o przyznanie Indywidualnego Programu Nauki (dotyczy tylko uczniów klas I). 

 

Przedmiot Nazwa Konkursu Osiągnięcie 

J. angielski 

 

Szkolny Poliglota 

International Public Speaking  

Being Agatha Christie 

 

Olimpiada Języka Angielskiego 

Gimnazjalistów 

udział w II etapie lub w finale  

udział w etapie ogólnopolskim 

zdobycie I miejsca w etapie 

wrocławskim 

zdobycie tytułu finalisty 

 

J. niemiecki 

 

Szkolny Poliglota 

Konkurs ”Meister der Rechtschreibung” 

udział w II etapie lub w finale  

udział w finale 

J. polski 

 

Ogólnopolski Konkurs Na Felieton zdobycie wyróżnienia lub nagrody 

Geografia 

 

Kamienne Archiwum Ziemi 

konkurs(olimpiada) o diamentowy indeks 

AGH 

udział w finale  

udział w etapie okręgowym  

 

Matematyka 

 

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna 

Juniorów 

Zdolny Ślązak Gimnazjalista z matematyki 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

Kangur 

Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny 

Mistrzostwa Polski w Grach Logicznych i 

Matematycznych 

zdobycie tytułu finalisty 

 

zdobycie tytułu laureata 

zdobycie tytułu laureata 

 

zdobycie tytułu laureata 

zdobycie tytułu laureata 

Historia 

 

Konkurs Napoleoński XII LO 

Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach 

Południowo-Wschodnich  

Konkurs” Historia Bliska” Dolnośląski 

Konkurs Historyczny „Od Solidarności do 

III Rzeczpospolitej” 

Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża 

Polskiego 

udział w finale 

udział w finale  

 

udział w finale  

laureat lub uzyskanie tytułu finalisty z 

wyróżnieniem 

udział w etapie okręgowym 

WOS 

 

 

Konkurs „My w Europie”  

Konkurs ”Bliżej Europy” 

Olimpiada Wiedzy o UE 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 

finalista 

finalista 

udział w etapie okręgowym 

udział w etapie okręgowym 

 

Fizyka 

 

Konkurs Lwiątko 

Konkurs Elektron Wrocławski  

Konkurs Fizyczny 

zdobycie tytułu finalisty zdobycie 

tytułu laureata zdobycie tytułu laureata 

 

Chemia 

 

Konkurs Chemiczny U. Toruńskiego 

konkurs(olimpiada) o diamentowy indeks 

AGH Konkurs Politechniki Warszawskiej 

udział w finale  

udział w etapie okręgowym lub udział 

w finale 

Informatyka Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów  zdobycie tytułu finalisty 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

Lista olimpiad przedmiotowych, w których osiągnięcia uprawniają do ubiegania się o 

przyznanie Indywidualnego Programu Nauki (dotyczy uczniów klas I, II i III). 

 

 Nazwa olimpiady Przedmiot objęty IPN- em 

1 Olimpiada Biologiczna Biologia 

2 Olimpiada Chemiczna Chemia 

3 

Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Wiedzy 

Technicznej , Olimpiada z Astronomii i 

Astrofizyki 

Fizyka 

4 
Olimpiada Geograficzna, Olimpiada 

Ekonomiczna, Olimpiada Znajomości Afryki 

Geografia 

5 Olimpiada Historyczna Historia 

6 Olimpiada Informatyczna Informatyka 

7 Olimpiada Języka Angielskiego Język angielski 

8 Olimpiada Języka Niemieckiego Język niemiecki 

9 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Język polski 

10 Olimpiada Matematyczna Matematyka 

11 Olimpiada Wiedzy o Świecie Współczesnym Wiedza o świecie współczesnym 

12 Olimpiada Przedsiębiorczości Przedsiębiorczość 

13 Olimpiada Teologii Katolickiej Religia katolicka 

14 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, 

Olimpiada Statystyczna, Olimpiada 

Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Przedsiębiorczość 

 


