Starostwo Powiatowe w Końskich

obowiązuje od 16.05.2017 r.

Formularz F5c-P/7/2
KARTA OPISU SPRAWY: PS.0143/5/2015/2
Stan na dzień: 01.09.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26–200 Końskie
tel. 0 41 372 41 34, 0 41 372 82 50
fax. 0 41 372 83 20
www.konecki.powiat.pl
e-mail:starostwo@konecki.powiat.pl
Starostwo Powiatowe
czynne jest codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Sprawy prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia
pokój nr 127, I piętro, tel. 41 260 47 22

ORGANIZOWANIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
I Podstawa prawna wykonywania usługi (najważniejsze akty prawne):
1. Art. 127 ust.16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z
późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r., poz. 1157)
II Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o organizację indywidualnego nauczania dla dziecka.
2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
3.

III Miejsce składania dokumentów:
1. Szkoła, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
IV Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie.
V Sposób załatwienia sprawy:
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają wniosek do dyrektora szkoły, do której
uczęszcza dziecko.
2. Dyrektor szkoły wnioskuje do Zarządu Powiatu w Końskich o przydzielenie godzin nauczania
indywidualnego na czas wskazany w orzeczeniu.
3. Zarząd Powiatu w Końskich, w drodze uchwały, podejmuje decyzję o przydzieleniu godzin
nauczania indywidualnego i wskazuje ich liczbę.
4. Dyrektor szkoły wykonuje uchwałę, tj. organizuje indywidualne nauczanie w uzgodnieniu
z organem prowadzącym.
VI Odbiór informacji:
1. Dyrektor szkoły przesyła rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka informację o przyznanej,
przez Zarząd Powiatu w Końskich, ilości godzin nauczania indywidualnego oraz organizacji
przedmiotowego nauczania.

VII Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.
VIII Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

