
PROCEDURA  UBIEGANIA SIĘ  
O EDUKACJĘ DOMOWĄ 

w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
we Wrocławiu 

 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( tekst jednolity : Dz.U.2021 poz 1082,   

   art. 37). 

2. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy -Prawo  oświatowe  (Dz. U. z 2021.      

    poz.762); 

3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:  

   Dz.U. z  2021 r., poz. 735) 

 
  

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic i kiedy, aby uzyskać zgodę  
na edukację domową: 

 

– wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

– oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy     

    programowej na danym etapie edukacyjnym, 

   – zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do   

      rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, ponieważ promocję do klasy programowo wyżej  

      uczeń otrzymuje w wyniku tych egzaminów klasyfikacyjnych; 

 - w dowolnym momencie roku szkolnego lub przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. 

 

 

1. 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. 

 

2. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na  

     spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 

3. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.  

 

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

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

    oświaty.  

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z rozporządzenie w sprawie oceniania,  

   klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych ustawy o systemie oświaty  

   rozdział 3a. 

 



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

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

     a  obejmującego: 

 

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

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.  

 

7. Cofnięcie zezwolenia, na nauczanie domowe, 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. 

 

 

 

Załączniki : 
Zał. Nr 1 
Zał. Nr 2 
 
 
 
 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1

……………………….………………, ………………….
miejscowość data

…………………………………………………..
imię i nazwisko

…………………………………………………..
miejsce zamieszkania – ulica, nr domu, nr mieszkania

…………………………………………………..
miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość

………………………………………………
telefon kontaktowy

Dyrektor

ZESPOŁU SZKÓŁ

EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCACYCH

ul. Drukarska 50

53-312 Wrocław

Oświadczam, że zapewnię mojemu dziecku ……………..…………………………………….,
imię i nazwisko ucznia 

ur. ………………………………………., właściwe warunki umożliwiające realizację 
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Z poważaniem,

…………………………………….
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna



ZAŁĄCZNIK 2

……………………….………………, ………………….
miejscowość data

…………………………………………………..
imię i nazwisko

………………………………..…………………..
miejsce zamieszkania – ulica, nr domu, nr mieszkania

…………………………………………………..
miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość

……………………………………………………
telefon kontaktowy

Dyrektor

ZESPOŁU SZKÓŁ

EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCACYCH

ul. Drukarska 50

53-312 Wrocław

Jako rodzice ……………………………………….……….……….., ur. …………………………………………….,
imię i nazwisko ucznia 

spełniającej/go obowiązek szkolny poza szkołą, zobowiązujemy się, by nasze dziecko

przystąpiło w roku szkolnym ..................... do egzaminów klasyfkacyjnycc, o którycc mowa

w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Z poważaniem

……………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


