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§ 1 

Rekrutacja 

 

1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów realizujących obowiązek nauki poza szkołą. 

Rekrutacja obejmuje uczniów mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego. 

Szczegółowe zasady przyjęcia do Szkoły określa Statut Szkoły. 

2. Zezwolenie na realizację obowiązku nauki poza szkołą wydaje Dyrektor  Szkoły na 

wniosek rodziców/prawnego opiekuna. 

3. Wymagane dokumenty 

a) pisemny wniosek rodzica o spełnieniu obowiązku nauki poza szkołą; 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

 

§ 2 

Zasady współpracy 
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1. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą może korzystać ze wsparcia Szkoły 

poprzez: 

a) dostęp do materiałów edukacyjnych znajdujących się w zasobach szkoły; 

b) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych w ramach godzin konsultacji nauczycieli po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym; 

c) udział w zajęciach rewalidacyjnych w przypadku gdy uczeń posiada stosowne 

orzeczenie PPP; 

d) udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach 

organizowanych w danym roku szkolnym kół zainteresowań; 

e) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

f) pomocy szkolnego psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego; 

g) dostęp do dziennika elektronicznego; 

h) udział rodziców w konsultacjach z nauczycielami w ramach zebrań i wywiadówek 

zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny.  

2. Zajęcia prowadzone są na terenie szkół Amigo. 

 

§ 3 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1. Uczeń realizujący obowiązek naukipoza szkołą, uzyskuje roczne oceny na podstawie 

egzaminów klasyfikacyjnych. 
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2. Zakres materiału do egzaminu klasyfikacyjnego podaje za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego nauczyciel prowadzący w terminie do 30 września. 

W przypadku uczniów rozpoczynających edukację nauczania domowego w trakcie roku 

szkolnego nie później niż miesiąc od wydania decyzji o realizacji obowiązku nauki poza 

szkołą. 

3. Termin egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia za zgodą Dyrektora Szkoły w 

porozumieniu z rodzicami nauczyciel przedmiotu. Termin egzaminu uwzględnia 

możliwości logistyczno-organizacyjneSzkoły.  

4. Termin egzaminu musi zostać ustalony z nauczycielem przedmiotu min 2 tygodnie 

wcześniej. 

5. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych przekazywane są zainteresowanym drogą 

elektroniczną poprzez LIBRUS. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż 3 dni przed posiedzeniem 

rocznej konferencji klasyfikacyjnej. 

7.  Egzaminy po 1 czerwca odbywają się w terminach wyznaczonych przez Dyrektora 

Szkoły. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w ustalonym terminie na pisemny wniosek rodzica, może przystąpić do 

egzaminu w ostatnim tygodniu sierpnia jednak  nie później niż do dnia 31 sierpnia.  

9. Terminy egzaminów w sesji sierpniowej wyznacza Dyrektor Szkoły. 

10. Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w budynku Szkoły. 

11. Na pisemny wniosek rodzica, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 

rozłożenia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na dwa etapy odpowiednio za okres 1 i 2 

półrocza. W takim przypadku ocena roczna jest wypadkową ocen z obu egzaminów. 
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12. Dla uczniów realizujących obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z  plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii, etyki. 

13. Uczniom realizującym obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania 

 

 

 

§ 4 

Rozwiązanie współpracy 

 

 

1. Cofnięcie decyzji Dyrektora Szkoły o  spełnianiu obowiązku nauki poza szkołą 

następuje: 

a) na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia; 

b) jeżeli uczeń nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych bądź  nie zdał 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

c) w przypadku wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 


