
 

Procedura organizacji spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą 

w ramach tzw. edukacji domowej 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, ze 

zmianami (Dz.U. 2019 poz. 1700) 

Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U.z 

2022r., poz.583) 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U z 2020r. poz.1359 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019r.,poz.373) 

 

 

I. Procedura organizacji 

1. Rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, wniosek o wydanie 

zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 a. Złożony wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców. 

 b. Brak podpisu drugiego rodzica, musi być uzasadniony i udokumentowany stosownymi 

dokumentami, np. wyrok sądu, akt zgonu, itp. 

2. Rodzice są zobowiązani dołączyć do wniosku: 

        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 do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych. 

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o udzieleniu zezwolenia (lub o odmowie udzielenia 

zezwolenia) na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

4. Dyrektor jest zobowiązany uzgodnić - na dany rok szkolny - z rodzicami ucznia zakres części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, z której uczeń będzie egzaminowany 

(zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) 

5. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia jest przeprowadzana zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. 

6. Po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas. 

7. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. 



8. Uczeń jest wpisany do arkusza organizacyjnego szkoły, której dyrektor wyda decyzję o zezwoleniu 

na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

9. Cofnięcie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły odbywa się w drodze decyzji administracyjnej 

i może nastąpić: 

 a) na wniosek rodziców; 

 b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego, albo nie zda rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

 c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

10. Uczeń może brać udział w wydarzeniach życia Szkoły, w tym w wycieczkach, wyjściach 

edukacyjnych, warsztatach itp. 

 

II. Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Na podstawie § 15a ust. 4a rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych dla ucznia w edukacji 

domowej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

 a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego 

 b) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Terminarz egzaminów ustalany jest w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 a) W terminie do 14 dni od zatwierdzenia terminarzu egzaminu, uczeń otrzymuje zestaw 

zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów. 

 b) Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną. 

 c) Uczeń może korzystać z konsultacji z nauczycielami. 

3. Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. 

 a) Część pisemna trwa 60 minut, formę ustala nauczyciel danego przedmiotu. 

 b) Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut. 

4. Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Uczeń podczas egzaminu może dodatkowo wykazać się własnymi osiągnięciami z danego 

przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.) 

6. Skład komisji przeprowadzającej egzamin powołuje Dyrektor Szkoły. 

7. Egzamin odbywa się w szkole. 



8. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w 

zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

9.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół 

zawierający: 

 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 

 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 3) termin egzaminu, 

 4) imię i nazwisko ucznia, 

 5) zadania egzaminacyjne, 

 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i 

zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. 

11. Ustalona ocena klasyfikacyjna zatwierdzona na egzaminie odnotowana jest na świadectwie i w 

arkuszu ocen ucznia. 

 1) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość powtórzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

12. Jeżeli uczeń otrzymał z jednego albo dwóch przedmiotów niedostateczną ocenę roczną 

klasyfikacyjną, przysługuje mu prawo do egzaminu poprawkowego. 

13. Przy organizacji egzaminów poprawkowych obowiązują zasady, jak w przypadku egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

14. Rodzice ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, mogą wnieść do dyrektora szkoły 

zastrzeżenia co do oceny rocznej uzyskanej z egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli według nich została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalenia tej oceny. 

 1) Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych 

 2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia, w formie pisemnej lub ustnej i ustala ocenę roczną. W skład komisji wchodzą: 

dyrektor szkoły lub wicedyrektor, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, jeden nauczyciel z danej 

szkoły albo innej szkoły tego samego typu prowadzących te same zajęcia edukacyjne. 

 3) Termin sprawdzianu, dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami nie później niż 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 



 4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. 

 5) Jeżeli komisja ustali ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, może ona zostać zmieniona 

w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

III. Załączniki stanowiące wzory dokumentów: 

1) Wniosek o wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza Szkołą; 

2) Zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do semestralnych lub 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;   

4) Wzór protokołu z egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny / 

obowiązek nauki poza Szkołą. 

5) Kwestionariusz ucznia. 

6) Obowiązek informacyjny - RODO 

 



_________________________  ________________________ 
  (imiona i nazwiska rodziców)   (miejscowość i data) 
 
_________________________ 
_________________________ 
 (adres rodziców) 
 

 
WNIOSEK 

 
  Dyrektor 
  Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
  EDISON w Trzebini 
 

Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 
spełnianie przez naszą córkę   /    naszego syna 
________________________ ur ________________w________________________, 
 (imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)  

 
obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki  poza szkołą,  zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami). 
 
 
                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów* 
                                                              
                                                                        _______________________________________ 
                                                     
                                                                         _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu : 
- oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy  programowej obowiązującej na danym etapie 
kształcenia, 
- zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych  egzaminów klasyfikacyjnych 
- kwestionariusz osobowy ucznia 
- dodatkowe załączniki: 
  
 ____________________________________________________________________ 
 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić 



_________________________  ________________________ 
  (imiona i nazwiska rodziców)   (miejscowość i data) 
 
_________________________ 
_________________________ 
 (adres rodziców) 
 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 
   
 

Niniejszym zobowiązujemy się do przystępowania przez naszą córkę  / naszego syna   
________________________ ur ________________w________________________, 
 (imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)  

 
spełniającą/spełniającego obowiązek szkolny / obowiązek nauki poza szkołą, do 
semestralnych lub rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,  o których mowa w art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w wyznaczonych przez Dyrektora 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini terminach. 
 
 
 
                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów* 
                                                              
                                                                        _______________________________________ 
                                                     
                                                                         _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić 



_________________________  ________________________ 
  (imiona i nazwiska rodziców)   (miejscowość i data) 
 
_________________________ 
_________________________ 
 (adres rodziców) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
   
 

Niniejszym oświadczamy, że zapewnimy naszej córce / naszemu synowi 
________________________ ur ________________w________________________, 
 (imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)  

 
spełniającej/spełniającemu obowiązek szkolny / obowiązek nauki poza szkołą, warunki 
umożliwiające realizację podstawy programowej. 
 
 
 
                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów* 
                                                              
                                                                        _______________________________________ 
                                                     
                                                                         _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 



__________________________ 
 (miejscowość i data)   

 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 
dla Ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

 
1. Nazwa zajęć edukacyjnych: _____________________________ 
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego: _______________________ 
3. Imię, nazwisko ucznia: _________________________________ 
4. Rok szkolny ___/___ 
5. Klasa : ____ 
6. Skład komisji: 
- Przewodniczący (dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły) 
______________________________ 
- Nauczyciel (nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin) 
______________________________ 
 
7.Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne inne niż zawarte w załącznikach do protokołu: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8.Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny: 
a) Część pisemna: 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Część ustna: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9.Podpisy nauczycieli potwierdzający udział w pracach komisji: 
 
_______________________  ___________________ 
 (przewodniczący)   (nauczyciel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do protokołu: 
-pisemne prace Ucznia, 
-zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach Ucznia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

Imiona i nazwisko: 

___________________________________________ 

Data urodzenia: 

____________________ 
dd-mm-rrrr 

Miejsce urodzenia: 

________________ 

PESEL 

_____________________________ 

Klasa w bieżącym roku 

szkolnym: 

 

Adres zamieszkania: 

 

Adres e-mail: 

Orzeczenie o sposobie 

kształcenia specjalnego 

 

□ TAK 

□ NIE 
Jeśli tak – prosimy załączyć kopię 

Opinia psychologiczna 

 

 

□ TAK 

□ NIE 
Jeśli tak – prosimy załączyć kopię 

Opinia w sprawie dostosowania 

wymagań dydaktycznych do 

specyficznych trudności w uczeniu się 

□ TAK 

□ NIE 
Jeśli tak – prosimy załączyć kopię 

 

Dane osobowe matki 

Imię i nazwisko matki: 

______________________________ 

Numer telefonu matki: 

______________________________ 

E-mail matki: 

_______________________________ 

Adres zamieszkania (tylko jeśli inny niż adres ucznia) 

 

 

Dane osobowe ojca 

Imię i nazwisko ojca: 

______________________________ 

Numer telefonu ojca: 

______________________________ 

E-mail ojca: 

_______________________________ 

Adres zamieszkania (tylko jeśli inny niż adres ucznia) 

 

 

 



 
 

Obowiązek informacyjny RODO 
 
 

 
Kto przetwarza dane? Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest 
podmiot prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową EDISON w Trzebini. 
Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane? Dane osobowe są przetwarzane w celu 
procedowania Twojego zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu mailowo lub telefonicznie, a w 
dalszej kolejności - w celu wykonania umowy, a także w celu zapewnienia prawidłowego 
poziomu świadczenia usług (co stanowi usprawiedliwiony interes prawny Administratora, 
np. dotacja z urzędu miasta). Do przechowywania części danych jesteśmy zobowiązani 
przepisami prawa (np. uzupełnienie Systemu Informacji Oświatowej). Część danych jest 
przetwarzana na wypadek ewentualnych sporów dot. umowy czy kontroli uprawnionych 
organów (np. kontroli podatkowej, kuratorium, czy gminy). Dane osobowe Twojego dziecka 
(w tym wizerunek) będą również przetwarzane na potrzeby przeprowadzania rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych oraz weryfikacji poprawności ich przebiegu. 
Jak długo dane będą przechowywane? Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla 
zrealizowania danego celu. W przypadku sfinalizowania zapisu dziecka do edukacji domowej 
w  naszej placówce dane będą przechowane przez okres przedawnienia wskazany w kodeksie 
cywilnym. W przypadku niesfinalizowania zapisu dziecka do edukacji 
domowej w naszej placówce, dane zostaną usunięte w ciągu 5 lat od dnia uzyskania informacji 
o rezygnacji z zapisu. 
Jakie masz prawa? Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego 
dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W 
przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie 
zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę 
do organu nadzorczego. 
Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie? Niestety w przypadku 
braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczną Szkołę 
Podstawową EDISON w Trzebini. 
 
Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów* 
                                                              
                                                                        _______________________________________ 
                                                     
                                                                         _______________________________________ 


