
PROCEDURA

realizacji obowiązku nauki poza szkołą

w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

we Wrocławiu

PODSTAWA PRAWNA

1. ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 
i 2203), art. 37;

2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), art. 305.

OPIS PROCEDURY
1. Na wniosek rodziców dyrektor, szkoły do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić,

w drodze decyzji  administracyjnej,  na spełnianie  przez dziecko obowiązku nauki poza
szkołą.

2. Zezwolenie,  o  którym mowa  w pkt.  1.,  może  być  wydane  przed  rozpoczęciem  roku
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
a) uczeń zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego,
b) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

 opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 oświadczenie  rodziców  o  zapewnieniu  dziecku  warunków  umożliwiających
realizację  podstawy programowej obowiązującej  na danym etapie  edukacyjnym
(załącznik nr 1),

 zobowiązanie  rodziców  do  przystępowania  w  każdym  roku  szkolnym  przez
dziecko  spełniające  obowiązek  nauki  poza  szkołą  do  rocznych  egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 3. (załącznik nr 2).

3. Uczeń spełniający 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

4. Egzaminy  klasyfikacyjne  są  przeprowadzane  w  Zespół  Szkół  Ekonomiczno-
Ogólnokształcących.

5. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l  ustawy o systemie oświaty

i przepisami  wydanymi  na  podstawie art. 44zb  ustawy  o  systemie  oświaty  tj.
rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  czerwca  2015 r.  w sprawie
szczegółowych warunków i  sposobu oceniania,  klasyfikowania i  promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r.
poz. 1651).

7. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic (opiekun prawny) takiego
ucznia,  może korzystać  ze  wsparcia  Zespołu  Szkół  Ekonomiczno-Ogólnokształcących,
obejmującego:
a) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3

i 5-7 ustawy – Prawo oświatowe,
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b) zapewnienie  dostępu  do  pomocy  dydaktycznych  służących  realizacji  podstawy
programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem
szkoły,

c) udział  w  konsultacjach  umożliwiających  przygotowanie  do  rocznych  egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 3.

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1., następuje:
a) na wniosek rodziców;
b) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów

klasyfikacyjnych,  o  których  mowa  w  pkt.  3.,  albo  nie  zdał  rocznych  egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 3.;

c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Wrocław, …………………………..                                             ………………………………………………
                                                                                                                        Dyrektor
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