Regulamin spełniania obowiązku nauki poza szkołą
Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie

Liceum

Na mocy art. 16, ustęp 8 -14 Ustawy o Systemie Oświaty zawierającego przepisy dotyczące
realizacji obowiązku nauki poza szkołą.
1. Rodzice ucznia składają wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko
obowiązku nauki poza szkołą do dyrektora szkoły, do której uczeń został przyjęty.
2. Rodzice są zobowiązani dołączyć do wniosku:
 opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
 oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
 zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku
szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek nauki do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku
szkolnego albo w trakcie jego trwania, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia
dołączono powyższe dokumenty.
4. Przepisów pkt 1, 2, 3, nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym
mowa w pkt. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym.
5. 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. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez
szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi
takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się
zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie
oświaty (Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2016r. Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; Dz. U. Nr 2016,
poz. 1278).
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo
uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy
o systemie oświaty oraz do konsultacji z nauczycielami w trakcie roku szkolnego.
7. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 5,
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 1, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć
komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1, przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1, przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze — jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 1, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni — w charakterze
obserwatorów — rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 13,
a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla
ucznia, o którym mowa w pkt 1 — skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
19. Pozostałe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego są zgodne z zapisami w
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
20. Podstawą do promocji ucznia do klasy programowo wyższej jest uchwała rady
pedagogicznej podjęta na podstawie powyższych protokołów.
21. Uczeń, o którym mowa w art.16 ust.11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

22. Informacja o spełnianiu przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą zapisana jest
w arkuszu ocen ucznia (nie na świadectwie), w którym wskazane jest miejsce do
dokonania takiego wpisu (załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
Powinien on informować, że w danym roku szkolnym uczeń spełniał obowiązek
szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły (art. 16 ust. 8 UoSO).
Do arkusza ocen wpisuje się zarówno wyniki klasyfikacji, której podlega także uczeń
spełniający obowiązek nauki poza szkołą, jak i informację o egzaminach, do których
przystąpił (art. 16 ust. 11 i 12 UoSO).
23. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia
poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych (art. 16 ust.
11 UoSO). Świadectwa będą wydawane na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania prowadzonej przez szkołę.
Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą powinien:





być wpisany do księgi ewidencji uczniów (art. 16 ust. 8 UoSO) z oznaczeniem,
że spełniania obowiązek poza szkołą i wskazaniem zezwolenia dyrektora
szkoły, na podstawie którego spełnia obowiązek w tej formie (§ 4 ust. 2 pkt 2e
i § 5 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r.),
mieć założony arkusz ocen ucznia (§ 15 ust. 1 rozporządzenia MEN z
29 sierpnia 2014 r.),
mieć udokumentowane protokołami przystępowanie do egzaminów.

