
Organizacja nauczania indywidualnego 
 

 

1. Imię i nazwisko ucznia Michał Rybak 

2.  Data urodzenia  10.02.2006 r. 

3. Typ szkoły/placówki Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Jana Siuzdaka 

w Wołkowyi 

4. Oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń IV SP 

5.  Numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego 55/2015/2016 

6. Czas organizacji nauczania indywidualnego, wynikający z orzeczenia do 23.06.2017 r. 

7. Orzeczenie wydane z uwagi na: stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły, stan 

zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły (właściwe podkreślić) 

8. Miejsce realizacji nauczania indywidualnego Zespół Szkół w Wołkowyi 

9.  Przydzielony tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego z danymi o 

kwalifikacjach nauczycieli (w ramach nauczania indywidualnego należy zapewnić uczniowi 

realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu 

nauczania). W przypadku uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, w zakresie określonym w orzeczeniu, oznaczenie zajęć nauczania indywidualnego 

realizowanych indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole (S). Zajęcia 

organizowane w miejscu pobytu dziecka (D). 

 

Lp. 

 

Nazwa obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Kwalifikacje do nauczania 

przedmiotu 

Liczba 

godzin 

1. język polski (S) Janusz Wójtowicz mgr z przygotowaniem pedagogicznym 2,5 

2. język angielski (S) Renata Walentowicz mgr z przygotowaniem pedagogicznym 1,5 

3. Matematyka (S) Aneta Wronowska mgr z przygotowaniem pedagogicznym 2 

4. Historia i WoS (S) Robert Czop mgr z przygotowaniem pedagogicznym 1 

4. Przyroda (S) Natalia Jankowska mgr z przygotowaniem pedagogicznym 1 

6. zaj. komputerowe(S) Dariusz  Rychlicki mgr z przygotowaniem pedagogicznym 0,5 

7. zaj. techniczne(S) Dariusz  Rychlicki mgr z przygotowaniem pedagogicznym 0,5 

 religia, wychowanie 

fizyczne, muzyka, plastyka 

wg planu klasy IV SP 

  

 

Razem 9 

 

 

 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2016 



10. Tygodniowy plan (rozkład) godzin nauczania indywidualnego. 

 

 

 

 

…………………………… 
                                                                                                                                                                                   (podpis dyrektora) 

 

 

 

  PONIEDZIAŁEK WTOERK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1 800-845 Matematyka Muzyka Wych. fiz. Historia  

2 850-935 Język angielski Przyroda Rewalidacja Biblioteka  

3 940-1025 Język polski Język polski Rewalidacja Wych. fiz.  

4 1040-1125 
Wych. fiz. 

Matematyka Jęz. ang./jęz. 

polski 

Godz. wych.  

5 1140-1225 Świetlica Inf/tech Plastyka Świetlica  

6 1235-1320  Religia Religia   

7 1330-1415      


