Regulamin ITN
Dyrektor 2 SLO, na podstawie uchwały Rady Nauczycieli, ustanawia Indywidualny Tryb
Nauczania, zwany dalej ITN, w celu podniesienia efektywności pracy z uczniami
przygotowującym się do olimpiad przedmiotowych.
ITN przyznaje się na rok lub tylko na II semestr roku szkolnego.
1. Uczeń może ubiegać się o ITN z następujących przedmiotów: biologia, chemia,
geografia, fizyka, historia, WOS, projekt.
2. Uczenie się przedmiotu w trybie indywidualnym nie gwarantuje przygotowania do
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Uczeń ubiegający się o ITN nie powinien
wybierać przedmiotu objętego ITN na maturze.
3. Warunki ubiegania się o ITN
•

•

4.

o ITN może ubiegać się uczeń kl. II, który przygotowuje się do olimpiady
przedmiotowej - pod kierunkiem nauczyciela 2 SLO (zwanego dalej opiekunem
naukowym)
w absolutnie wyjątkowych przypadkach o ITN może ubiegać się uczeń kl. I.
Tryb przyznawania ITN

•
•

•
•
•

5.

potrzebę wdrożenia ITN dla ucznia, który zakwalifikował się do II etapu olimpiady
przedmiotowej, zgłasza dyrektorowi szkoły jego opiekun naukowy
uczeń składa dyrektorowi podanie, w którym określa przedmioty, jakie chciałby objąć
ITN-em, jako uzasadnienie zaś podaje semestralny harmonogram swoich przygotowań
do olimpiady - zatwierdzony podpisem opiekuna naukowego
na objęcie danego przedmiotu Indywidualnym Tokiem Nauczania uczeń musi uzyskać
zgodę nauczyciela tego przedmiotu - potwierdzoną jego podpisem na podaniu
do podania należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców na specjalnym
formularzu
ITN przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Programowej lub jej
Kolegium.
Przebieg ITN

•

•

ITN polega na specjalnym trybie zaliczania danego przedmiotu: ocenę klasyfikacyjną
- semestralną i roczną z tego przedmiotu - uczeń uzyskuje przez wykonanie i obronę
pracy na temat uzgodniony z nauczycielem tego przedmiotu
uczeń, któremu przyznano ITN z danego przedmiotu nie ma obowiązku uczęszczania
na lekcje tego przedmiotu - w tym czasie ma zaś przygotowywać się do olimpiady
przedmiotowej na terenie szkoły, pod kierunkiem opiekuna naukowego

•

•

6.

uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela przedmiotu objętego ITN i ustalić
temat pracy semestralnej, a także termin jej obrony - ma na to 2 tygodnie od daty
przyznania ITN
obrona ITN odbywa się przed najmniej dwuosobową komisją w skład której wchodzi
nauczyciel przedmiotu objętego ITN i dyrektor szkoły lub wychowawca.
Tryb nadzorowania ITN

•
•

•

•

7.

ITN każdego ucznia nadzoruje jego opiekun naukowy
opiekun naukowy przygotowuje ucznia do olimpiady wg harmonogramu, o jego
naruszeniu, kłopotach z wykonaniem lub innych okolicznościach mających wpływ na
wykonanie ITN niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły
dyrektor ma prawo wycofać decyzję o przyznaniu ITN, w porozumieniu z opiekunem
naukowym ucznia, gdy uzna, że nie realizuje on celu, określonego w pkcie 1 tego
regulaminu
w takim wypadku uczeń uczy się tego przedmiotu na normalnych warunkach lub jeśli spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania - może zdawać egzamin klasyfikacyjny z tego
przedmiotu.
Ustalenia końcowe

•
•

•
•

uczeń może ubiegać się o ITN z dwu przedmiotów
jeśli uczeń przygotowuje się do więcej niż jednej olimpiady w trybie przyznawania i
nadzorowania ITN uczestniczą - na równych prawach - wszyscy jego opiekunowie
naukowi
uczeń ma prawo zrezygnować z ITN
sprawy sporne lub nie objęte regulaminem rozstrzyga Rada Programowa.

