
PROCEDURA DOTYCZĄCA EDUKACJI DOMOWEJ W ZSS NR 8 

 

Podstawa prawna: 

Art.  37 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 i 1378) 

 

I. Informacje ogólne 

1.  Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym 

mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej 

lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. 

2.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało 

przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; 

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

3.  Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

4.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez 

szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny 



przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. 

5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

6.  Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie 

oświaty. 

7.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic 

takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym 

mowa w ust. 1, obejmującego: 

1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7; 

2) zapewnienie dostępu do: 

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa 

w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz 

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 

w zasobach szkoły - w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

8.  Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

II. Sposób realizacji treści programowych 

1. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące podręczników oraz wymagań 

egzaminacyjnych. Nie oznacza to jednak konieczności kształcenia swojego dziecka według 

konkretnego programu czy podręcznika – najważniejsze jest by w toku edukacji domowej 

realizowane były założenia podstawy programowej dla konkretnego typu szkoły i klasy.  

Co ważne, obowiązek zapewnienia ku temu odpowiednich warunków spoczywa na rodzicu.  



2. Uczeń jest zwolniony z udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

może natomiast korzystać z nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Nie oznacza to jednak, 

że z chwilą uzyskania zezwolenia przestaje być uczniem danej szkoły. Dziecko objęte 

nauczaniem w domu jest przypisane do konkretnej klasy,  zachowuje prawo do legitymacji 

szkolnej oraz korzystania z zasobów szkoły na zasadach obowiązujących pozostałych uczniów. 

Może również korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach PPP oraz 

specjalistów zatrudnionych w szkole. Każdy uczeń ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu 

klasy i szkoły, brać udział w imprezach, wycieczkach, konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. Warto jednak zaznaczyć, że rodzice nie mogą domagać się od szkoły 

udziału dziecka w zajęciach innych niż nadobowiązkowe ani kontrolowania 

jego  postępów w nauce w formie innej niż organizowane raz do roku egzaminy 

klasyfikacyjne – zezwolenie na jakiekolwiek odstępstwa od regulacji zawartych w ustawie 

zależy od decyzji dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. 

III. Ocenianie i  klasyfikowanie 

1. Jedynym obowiązkiem nałożonym odgórnie na rodziny edukujące bez szkoły, jest zdawanie 

egzaminów klasyfikacyjnych. Na koniec każdego roku dyrektor szkoły, w porozumieniu 

z rodzicami, wyznacza termin egzaminu. W tym celu powołuje się komisję, w której skład 

wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego 

rodzice ucznia mogą być obecni w charakterze obserwatorów. Jest to sposób na sprawdzenie 

czy dziecko przyswoiło sobie podstawę programową dla danego etapu edukacji i warunek 

uzyskania promocji do następnej klasy. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje świadectwo 

ukończenia danej klasy, jedyną różnicą jest brak oceny z zachowania.  

2. Wyłączając egzamin klasyfikacyjny, dziecko objęte edukacją domową nie bierze udziału 

w sprawdzianach i testach, nie podlega klasyfikacji śródrocznej ani żadnym innym formom 

oceniania wewnątrzszkolnego.  

3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym/znacznym, wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami ustala 

zakres materiału do opanowania i przekazuje treści programowe do zrealizowania 

rodzicom/opiekunom prawnym, na podstawie których, w ustalonej wcześniej formie, dokonają 

rocznej bądź końcowej oceny opisowej ucznia. 


