
 Monitorowanie 

 
2018 – Arkusz monitorowania organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego 

programu i toku nauki  

 

Informacje o monitorowanej szkole/placówce: 
 

nazwa szkoły/placówki  

typ szkoły/placówki  

miejscowość  

ulica  

numer  

kod pocztowy  

urząd pocztowy  

telefon  

fax  

www  

regon  

publiczność  

 

Informacje: 

 

Numer ankiety:  

Data przeprowadzenia monitorowania: 
Kliknij tutaj, aby 
wprowadzić datę. 

 

 

 

Wyniki ankiety 
 

Część dla wizytatora 

Imię i nazwisko  

Czy wprowadzono zmiany w arkuszu? ☐ tak  ☐ nie 

Opis wprowadzonych zmian  

 

2018 – Arkusz monitorowania organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego 
programu i toku nauki  

 

1. Jednostka systemu oświaty objęta monitorowaniem 

 

☐ publiczna szkoła podstawowa, w której uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki 

 

 

2. Liczba uczniów objętych indywidualnym programem nauki  

 

 



 

 

 

 

4. Liczba uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki, realizujących w ciągu 
jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu: 

 

dwóch klas 
 

 

więcej niż dwóch klas 
 

Komentarz: można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

5. Z ilu obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym 
rozkładzie zajęć dla danej klasy kształci się uczeń: 

 

realizujący indywidualny tok nauki: realizujący indywidualny program nauki: 

☐ w zakresie jednych zajęć ☐ w zakresie jednych zajęć 

☐ w zakresie kilku zajęć ☐ w zakresie kilku zajęć 

☐ w zakresie wszystkich zajęć ☐ w zakresie wszystkich zajęć 

Komentarz: w każdej kolumnie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

6. W zakresie jakich zajęć edukacyjnych szkoła realizuje  
indywidualny program lub tok nauki? 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

  

Komentarz: kolejne zajęcia edukacyjne proszę wymieniać po przecinku. 

 

7. Kto wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok 
nauki? 

 

 indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą 

rodziców 
☐ ☐ 

2) rodzice ☐ ☐ 

3) wychowawca klasy ☐ ☐ 

4) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców lub 

pełnoletniego ucznia 
☐ ☐ 

Komentarz: w każdej kolumnie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

 

 

 

3. Liczba uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki 



8. Na jaki okres udzielono zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub 
toku nauki? 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

  

 

Komentarz: należy wpisać daty wskazujące od kiedy i do kiedy został przyznany indywidualny program lub tok 

nauki dla każdego ucznia wpisanego w odpowiedzi na pytanie 2 i/lub 3. 

 

9. Do której klasy uczęszczają uczeń/uczniowie realizujący indywidualny program lub 
tok nauki? 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

  

Komentarz: kolejne klasy proszę wymieniać po przecinku. 

 

10. Czy zdarzyło się, że dyrektor szkoły nie zezwolił na realizację w szkole 
indywidualnego programu lub toku nauki mimo złożonego wniosku? [w przypadku 
odpowiedzi „nie” w obu przypadkach, osoba wypełniająca ankietę przechodzi do 

pytania nr 12] 
 

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi: 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

☐ tak ☐ tak 

☐ nie ☐ nie 

Komentarz: zaznaczyć właściwe. 

 

11. Jeśli tak, ile było takich przypadków i jaki był powód nieudzielenia zezwolenia?  

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

  

 

12. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 
zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, opracował: 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

☐ własny indywidualny program nauki 

☐ zaakceptował indywidualny program nauki 
opracowany poza szkołą 

☐ własny indywidualny program nauki 

☐ zaakceptował indywidualny program nauki 
opracowany poza szkołą 

Komentarz: w każdej kolumnie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

 



13. W opracowaniu własnego indywidualnego programu nauki uczestniczył oprócz 
nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne również: 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 
☐ nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole wyższego 
stopnia 

☐ nauczyciel doradca metodyczny 

☐ psycholog 

☐ pedagog zatrudniony w szkole 

☐ zainteresowany uczeń 

☐ żadna z wymienionych osób  

 

☐ nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole 
wyższego stopnia 

☐ nauczyciel doradca metodyczny 

☐ psycholog 

☐ pedagog zatrudniony w szkole 

☐ zainteresowany uczeń 

☐ żadna z wymienionych osób  

Jeżeli żadna z wymienionych osób, proszę 
kliknąć tutaj i uzupełnić odpowiedź. 

Jeżeli żadna z wymienionych osób, proszę 
kliknąć tutaj i uzupełnić odpowiedź. 

 

[po kliknięciu w jeden z powyższych napisów powinno się uaktywnić pole tekstowe z możliwością wpisania 

tekstu] 

 

Komentarz: w każdej kolumnie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
 

14. Czy w ramach realizacji indywidualnego programu lub toku nauki szkoła 
współpracuje z innymi szkołami, uczelniami? [ jeżeli osoba wypełniająca ankietę w 

obu przypadkach odpowie „nie”, kończy ankietę]  
 
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi: 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

☐ tak 

☐ nie 
 
Komentarz: zaznaczyć właściwe. 

☐ tak 

☐ nie 

 

15. Jeśli tak, w jakim zakresie? 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

  

 

16. Jeśli tak, proszę wymienić nazwę szkoły/uczelni. 

 

indywidualny tok nauki indywidualny program nauki 

  

 


