Regulamin indywidualnego programu nauki (IPN) lub indywidualnego toku nauki
(ITN) w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie.
1. Dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie, na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, ustanawia indywidualny
program nauki , zwany dalej IPN lub indywidualny tok nauki, zwany dalej ITN w celu podniesienia efektywności pracy z
uczniami szczególnie zdolnymi (w tym także z uczniami uzdolnionymi wszechstronnie).
2. IPN lub ITN przyznaje się na rok lub w szczególnych przypadkach na semestr.
3. Zezwolenie na IPN lub ITN przyznawane jest według niżej opisanych procedur po upływie co najmniej jednego roku, a w
szczególnych przypadkach jednego semestru nauki ucznia w szkole.
4. Uczeń może ubiegać się o IPN lub ITN z maksymalnie dwóch przedmiotów w danym roku szkolnym, jeżeli:
a) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej w poprzednim roku szkolnym co najmniej ocenę bardzo dobrą z wskazanego
przedmiotu;
b) wykazał się różnymi formami samokształcenia i szczególną aktywnością z danego przedmiotu;
c) osiągnął wybitne wyniki w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych lub tematycznych w obrębie danego przedmiotu;
d) uzyskał pozytywną pisemną opinię nauczyciela uczącego danego przedmiotu, prezentującą możliwości ucznia, jego
zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia.
5. Z wnioskiem o zezwolenie na IPN lub ITN mogą wystąpić:
a) uczeń – jako niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek- za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów).
6. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku, zasięga opinii Rady Pedagogicznej i jeżeli jest ona pozytywna , zezwala na IPN
lub ITN.
7. Dyrektor Szkoły, po udzieleniu zezwolenia na IPN lub ITN, wyznacza uczniowi opiekuna naukowego i ustala jego zakres
obowiązków.
8. Opiekun naukowy pracuje z uczniem wg ustalonego harmonogramu. O jego naruszeniu, kłopotach z wykonaniem lub
innych okolicznościach niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły.
9. Dyrektor ma prawo wycofać decyzję o przyznaniu IPN lub ITN, w porozumieniu z opiekunem naukowym, gdy uzna, że
uczeń nie wywiązuje się z ustalonych zadań.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu

