
Załącznik nr 6 

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

EDUKACJA DOMOWA 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910,  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) 

 

 

Zasady spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. 

Każde dziecko od 6 do 18 roku życia musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, 

szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się 

w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora przedszkola, szkoły, do której dziecko jest 

przyjęte. W edukacji domowej nauczycielami dziecka mogą być: 

 rodzice, 

 opiekunowie prawni, 

 inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie. 

 

Dyrektor szkoły  wyraża zgodę na edukację domową w danym roku szkolnym.  

(W edukacji domowej obowiązuje cykl roczny). 

 

Uczeń, który uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych w szkole. Należy zapytać dyrektora, który wydał zezwolenie, jakie dodatkowe 

zajęcia edukacyjne prowadzone są w szkole. 

 

Wniosek o każdy/kolejny rok edukacji domowej należy złożyć przed nowym rokiem 

szkolnym. 

Przerwanie edukacji domowej w trakcie roku szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

Należy przygotować: 
1. Wniosek o zezwolenie na edukację domową.  

2. Opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Oświadczenie o zapewnieniu warunków  umożliwiających realizację podstawy 

programowej na danym etapie kształcenia.  

4. Zobowiązanie o przystąpieniu ucznia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.  

 (Wzory dokumentów dostępne są w internecie). 

 

Procedury krok po kroku: 
1. Udać się z dzieckiem do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię. 

Pracownik poradni oceni, czy dziecko może uczyć się w domu.  

2. Przygotować wszystkie potrzebne dokumenty wskazane powyżej. 

3. Złożyć dokumenty u dyrektora przedszkola albo szkoły.  

4. Czekać na decyzję dyrektora. Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od 

dnia, w którym złożone zostaną wszystkie dokumenty. 

 

Uzyskanie opinii z poradni: 
1. Należy zapisać dziecko na wizytę do publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr. 7 ul. Okopowa 5, Lublin 

2. Pójść z dzieckiem do poradni w umówionym terminie. 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa
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3. Należy poczekać  na opinię z poradni. Dostanie się ją do 30 dni od wizyty. Wyjątkowo 

można czekać do 60 dni – jeśli na przykład trzeba zrobić więcej badań, albo jeżeli 

trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty. 

4. Jeżeli dyrektor nie zezwoli na edukację domową można odwołać się do kuratora 

oświaty. 

 

Klasyfikacja roczna ucznia. 
Po rocznym cyklu edukacji domowej uczeń oceniany  i klasyfikowany  jest na podstawie 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał 

zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach uczeń otrzymuje świadectwo 

ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny zachowania. Nie będzie też ocen  

z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. 

 

Jeżeli  uczeń  nie przystąpi do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w wyznaczonych 

terminach i  rodzic/opiekun prawny nie usprawiedliwi jego nieobecności - nie otrzyma 

promocji do klasy programowo wyższej. W przypadku losowym dyrektor ustala nowy termin 

egzaminu klasyfikacyjnego.  

 

.  

 

 


