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I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [link]
Rozporządzenie 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 [link]
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: I-VI [link] oraz I-VIII
[link]

II. Rekrutacja
1) Termin
Szkoła prowadzi w sposób ciągły rekrutację uczniów realizujących obowiązek edukacji
w formie edukacji pozaszkolnej. Rekrutacja obejmuje uczniów mieszkających
w województwie warmińsko-mazurskim.
2) Warunki
Zapisy do szkoły są możliwe, jeśli szkoła posiada wolne miejsce oraz jeśli potrzeby
zainteresowanych stron są zbieżne. Z tego względu, podstawowym kryterium przyjęcia
ucznia jest rozmowa przedstawiciela szkoły z rodziną, tj. uczniem oraz rodzicem/rodzicami
lub opiekunem/opiekunami prawnymi.
W trakcie rozmowy z rodzinami omawiane są warunki współpracy.

III. Zezwolenie
1) Decyzja
Zezwolenie na edukację pozaszkolną, zwaną edukacją domową, wydaje na drodze decyzji
Dyrektor, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów oświatowych, tj.:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
Art. 37. ust. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego
przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało
przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym
w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą.
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Pozytywna decyzja (wzór decyzji w załączniku) obejmuje zezwolenie na edukację w formie
pozaszkolnej na cały etap edukacji, tj.:
- I etap edukacji, klasy I-III
- II etap edukacji, klasy IV-VIII
2) Dokumenty
Zezwolenie może być wydane przed lub w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku (wzór
w załączniku) dołączono:




opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka w każdym roku szkolnym
do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

3) Termin
Zezwolenie jest wydawane po pozytywnie zakończonym spotkaniu rekrutacyjnym,
w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dostarczenia przez Rodziców kompletu
dokumentów.

IV. Zasady współpracy
Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach „edukacji domowej” i jednocześnie nie
przebywający na co dzień na terenie szkoły (co określa umowa między rodzicami ucznia
i szkołą) może korzystać ze wsparcia szkoły:



poprzez uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w art. 109;
poprzez dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych
dydaktycznych znajdujących się w zasobach szkoły.

oraz

pomocy

Uczeń realizującej obowiązek szkolny w ramach „edukacji domowej” i jednocześnie na
mocy umowy korzystający na co dzień z zajęć odbywających się w szkole, może korzystać
ze wsparcia szkoły:





poprzez uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w art. 109;
poprzez dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz pomocy
dydaktycznych znajdujących się w zasobach szkoły;
udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych;
udział w szkolnych wyjściach, wycieczkach oraz akademiach i dniach tematycznych,
zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.
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Uczeń może uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie organizatora.
Szkoła wspiera uczniów posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
oferując wsparcie w ramach terapii i zajęć organizowanych przez szkołę. W przypadku tych
uczniów etap rekrutacji rozszerzony jest o dodatkowo płatną konsultację psychologicznopedagogiczną, która ma na celu określenie indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości
szkoły.
Harmonogram i zakres wsparcia określa koordynator w porozumieniu z dyrekcją
i specjalistami.

V. Egzaminy klasyfikacyjne
1) Roczne oceny
Uczeń realizujący obowiązek nauki w formie pozaszkolnej, uzyskuje roczne oceny na
podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie zapisami
ustawy (art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb).
Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
2) Komisja egzaminacyjna
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:



dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.

Rodzic może być obecny w czasie egzaminu klasyfikacyjnego w formie obserwatora.
3) Forma egzaminów
Egzamin klasyfikacyjny uczniów edukacji wczesnoszkolnej przeprowadza się w formie
obserwacji i/lub egzaminów w formie pisemnej i ustnej. W przypadku uczniów realizujących
edukację na II etapie edukacji, egzaminy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin z zajęć komputerowych/informatyki, przeprowadzany jest w formie zadań
praktycznych.
Uwzględniając specyficzną formę edukacji oraz okazjonalny kontakt uczniów z gronem
pedagogicznym, egzaminy ustne zawierają nie tylko element sprawdzania wiedzy, ale też
umożliwiają uczniom prezentację własnych działań z zakresu danego przedmiotu.

Korczakowska Szkoła Marzeo – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie
ul. Sikorskiego 23; 10-088 Olsztyn; tel. 601 337 355; e-mail: sp.olsztyn@wspkorczak.eu

4

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

4) Zakres
Egzaminy obejmują zakres części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
edukacyjnym. Zakres ten zostaje uzgodniony z Dyrektorem przez Rodziców:




w przypadku uczniów rozpoczynających edukację w trakcie roku szkolnego
w terminie nie późniejszym niż miesiąc od otrzymania przez rodziców zezwolenia na
realizację przez ucznia edukacji pozaszkolnej;
w przypadku uczniów kontynuujących edukację na mocy wcześniej wydanej decyzji
w terminie nie późniejszym niż 31. września rozpoczynającego się roku szkolnego.

Uczniowie realizujący edukację z korelacją przedmiotów, mogą przystąpić do łączonych
egzaminów klasyfikacyjnych z treści i zakresu bloku przedmiotowego.

5) Termin
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się:



w terminie ustalonym z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;
nie później niż dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia koordynator, z uwzględnieniem
przepisów prawa oświatowego, zasad pracy szkoły oraz możliwości organizacyjnych
nauczycieli będących w składzie komisji egzaminacyjnej. Ustalenia dotyczące
harmonogramu egzaminów klasyfikacyjnych uwzględniają możliwości psychofizyczne
i rozwojowe dzieci oraz charakter edukacji pozaszkolnej, stąd też rekomendowana sesja
egzaminacyjna jest równomiernie rozłożona w czasie.
Terminy egzaminów
elektroniczną.

klasyfikacyjnych

przekazywane

są

zainteresowanym

drogą

W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, możliwe jest przeprowadzenie
(dodatkowo płatnego) egzaminu w indywidualnie wyznaczonym terminie, jednak nie później
niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Opłata za ten egzamin nie obejmuje rodzin, których dziecko nie przystąpiło do egzaminu
w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych.

6) Miejsce
Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w budynku szkoły, po ustaleniu dostępności sal.
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7) Przedmioty
Obowiązkowe w roku szkolnym 2018/2019 egzaminy klasyfikacyjne obejmują przedmioty:

Lp.

przedmiot\klasa

I

1

edukacja wczesnoszkolna

2

język nowożytny I

3

język nowożytny II

4

język polski

5

matematyka

6

historia

7

WOS

8

przyroda1

9

biologia

10

geografia

11

fizyka

12

chemia

13

EdB

14

zaj. komputerowe / inf.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

W klasie VI dotyczy uczniów kontynuujących w roku szkolnym 2018/2019 „starą podstawę programową”, uczniowie ci nie
zdają w tym roku szkolnym egzaminu z biologii i geografii.
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Dla uczniów edukacji pozaszkolnej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:







plastyki,
muzyki,
zajęć artystycznych,
zajęć technicznych,
wychowania fizycznego,
religii/etyki.

W ostatnim roku edukacji szkoła organizuje przewidziany prawem zewnętrzny egzamin 8klasisty.
W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie
z trzech obowiązkowych przedmiotów:




języka polskiego,
języka obcego nowożytnego,
matematyki.

Od roku szkolnego 2021/2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych:





języka polskiego,
języka obcego nowożytnego,
matematyki,
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.

VI. Rozwiązanie współpracy
Rozwiązanie umowy o kształcenie następuje:




samoistnie, po ukończeniu przez dziecko edukacji na danym etapie edukacji;
na wniosek rodzica, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia;
na drodze decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w sytuacji niedotrzymania
przez rodziców warunków umowy.
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Załączniki
Decyzja nr ………………………
Dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie
w sprawie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na wniosek
Państwa …………………………………………………………………………………………… po rozpatrzeniu sprawy
zezwalam na spełnianie
przez ………………………………………………………………………………………………….
ur. ………………………………………………………………..
obowiązku szkolnego poza szkołą
od dnia 1 września …………… r.
Uzasadnienie:
Podstawą
wydania
decyzji
jest
wniosek
złożony
przez
Państwa
……………………………………………………………………………. do Dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Do wniosku została załączona opinia nr
…………………… Poradni …………………………………………………………………. w …………………………………………
z dnia …………………………… oraz oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 5 lit. b cytowanej ustawy, służy odwołanie do Kuratorium Oświaty
w Olsztynie, za pośrednictwem Dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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WNIOSEK
o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
w roku szkolnym ………………… w klasie ……………

* Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Korczakowską Szkołę Marzeo - Niepubliczną Szkołę Podstawową
w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji uczniów do Korczakowskiej Szkoły Marzeo –
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wypełniający niniejszy wniosek proszony jest o:

poinformowanie dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeo - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie o ograniczeniu lub
pozbawieniu praw rodzicielskich jednego z rodziców,

załączenie wszystkich dotyczących dziecka opinii i orzeczeo z poradni psychologiczno-pedagogicznych, jeśli takowe były
wydawane.

………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
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Oświadczenie
Deklarujemy, że zapewniamy dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej
obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Zobowiązanie
Zobowiązujemy się w terminach ustalonych w harmonogramie pracy Korczakowskiej Szkoły Marzeo Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez
dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Załączniki:
* opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
* orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
* inne ................................................................

................................................................

................................................................

podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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