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PROCEDURA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ  

 

Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania przy ubieganiu się o 

zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, określenie roli podmiotów 

biorących udział w spełnianiu tego obowiązku, ich zadań oraz terminów obowiązujących na 

poszczególnych etapach postępowania. 

 

§1 

Udzielenie zezwolenia 

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego 

poza szkołą rodzice składają do dyrektora szkoły. Do wniosku rodzice mają obowiązek 

dołączyć: 

a)  oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

b) zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające 

obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

c) opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w roku szkolnym 2020/2021 nie ma 

takiego obowiązku). 

2. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję w sprawie zezwolenia na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. Ocenia czy warunki zapewnione przez rodziców pozwolą sprostać 

wymaganiom określonym w podstawie programowej obowiązującej na danym etapie 

kształcenia, 

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek wydać decyzję administracyjną o udzieleniu 

zezwolenia (lub o odmowie udzielenia zezwolenia) w okresie miesiąca od złożenia wniosku 

przez rodziców, 

4. zezwolenie wydaje się do czasu zakończenia zajęć dydaktycznych, w określonym roku 

szkolnym, w danej szkole. 
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§2 

Cofnięcie zezwolenia 

 

Cofnięcie zezwolenia następuje: 

1. na wniosek rodziców, 

2. jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

Cofnięcie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły odbywa się w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

§3 

Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

1.Dyrektor po konsultacjach z zespołami przedmiotowymi/edukacji wczesnoszkolnej 

ustala zakres części podstawy programowej, wskazuje na pożądane umiejętności i zasób treści, 

które podlegać będą ocenianiu u ucznia w poszczególnych dziedzinach edukacji na danym 

etapie nauczania. 

2. Nauczyciele przedmiotu/nauczyciel - wychowawca edukacji wczesnoszkolnej/  

w ustalonej formie (dziennik elektroniczny Librus lub e-mail), ma obowiązek poinformowania 

rodziców ucznia o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń będzie 

egzaminowany. 

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek uzgodnić z uczniem i jego rodzicami termin egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin  

w ciągu jednego dnia. 

4. Uczeń objęty edukacją domową zdaje egzaminy klasyfikacyjne w trybie rocznym, a to 

oznacza, że do egzaminu przystępuje jeden raz w roku szkolnym. Egzamin w porozumieniu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi może być przeprowadzony w formie zdalnym. 

5. Uczeń ma obowiązek stawiać się na egzaminy w terminach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły (np. w harmonogramie). 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki, i wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

7. Egzaminy klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Przeprowadza 

go komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

obowiązku szkolnego poza szkołą.  
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8. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. 

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń po zakończeniu zajęć dydaktycznych poza szkołą. 

W sytuacji, gdy uczeń powraca do szkoły w trakcie roku szkolnego ( na podstawie zmienionej 

pisemnej decyzji dyrektora) nie musi zdawać egzaminu klasyfikacyjnego.  

Dyrektor określa w decyzji warunki powrotu ucznia do szkoły wraz z zasadami oceniania 

wiedzy i umiejętności ucznia za cały rok szkolny. 

 

§3 

Świadectwo szkolne 

 

1.Uczeń spełniający obowiązek szkolny (lub obowiązek nauki) poza szkołą po zdaniu 

egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na 

danym etapie kształcenia w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły. 

 

 

 

 

 

 


