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Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
2. rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.); 

3. rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

4. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.; 
5. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje 

się art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Regulamin: 

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Statutu Szkoły Podstawowej Montessori im. 
Pilota Pirxa w Rzeszowie. 

2. Zezwolenie (lub odmowę udzielenia zezwolenia) na spełnianie przez dziecko obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą wydaje w drodze decyzji administracyjnej na 
wniosek rodziców/prawnych opiekunów Dyrektor szkoły. 

3. Zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 
szkołą może być wydane jedynie dla dziecka, które mieszka w Polsce i jest uczniem Szkoły 
Podstawowej Montessori im. Pilota Pirxa. 

4. Zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 
szkołą wydaje się z rozróżnieniem na etapy edukacyjne: przedszkolny i szkolny. 

5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć: 
1) opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (na 

podstawie § 13 pkt 16 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r., w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się 
art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Wyłączenie tego przepisu oznacza, że w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty rodzic nie ma obowiązku dołączania do 
wniosku o wydanie zezwolenia na przepisanie dziecka na edukację domową opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 
programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

3) oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania ucznia w trakcie realizowania 
obowiązku szkolnego; 

4) zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego lub 
za zgodą Dyrektora szkoły do semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych. 

6. Zmiana szkoły spowodowana np. zmianą miejsca zamieszkania skutkuje skróceniem czasu 
obowiązywania zezwolenia. Dyrektor nowej szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, 
może na wniosek rodziców, wydać kolejne zezwolenie dotyczące spełniania obowiązku 
szkolnego (lub obowiązku nauki) poza szkołą. 

7. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych w okresie od miesiąca marca do czerwca w danym roku szkolnym. W 
wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora szkoły, uczeń może zdawać egzaminy 
klasyfikacyjne semestralne (I i II semestr) z uwagi na szeroko rozumiane dobro dziecka. 

8. Dla uczniów objętych edukacją domową, tworzy się w dzienniku elektronicznym klasy 
edukacji domowej. Odnotowuje się tam wszelkie działania podejmowane na rzecz 
uczniów objętych w/w. 

9. Dyrektor szkoły, w wybrany przez siebie sposób, m.in. poprzez udostępnienie na stronie 
szkoły wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, ma obowiązek 
poinformowania rodziców ucznia o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń będzie egzaminowany. 

10. Stwierdzenie u ucznia spełniającego obowiązek szkolny (lub obowiązek nauki) poza szkołą 
specyficznych trudności w uczeniu się, uniemożliwiających sprostanie wymaganiom, 
wymaga dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych. Dostosowanie wymagań obejmuje także egzamin 
klasyfikacyjny. Brak opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej pozbawia takiej 
możliwości, o czym Dyrektor ma obowiązek poinformować rodziców ucznia. 

11. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 
plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
Przedmioty te technika, informatyka, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowe zajęcia edukacyjne zalicza się w formie praktycznej. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 
14. W czasie egzaminów klasyfikacyjnych mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 
15. W przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym 

terminie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
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. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji lub wyjątkowych 
sytuacjach za zgodą Dyrektora szkoły semestralnej (I i II semestr) uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z zajęć 
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej (jeżeli takie zajęcia były 
zorganizowane na terenie szkoły) może zdawać egzamin poprawkowy.  

19. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

20. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do dnia 30 czerwca 
poinformować ucznia o szczegółowych treściach nauczania i wymaganiach edukacyjnych 
przewidzianych na ocenę dopuszczającą. 

21. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

22. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
23. Dziecku spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny z zachowania. 
24. Dziecko ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych 
organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

25. Uczeń jest wpisany do arkusza organizacyjnego szkoły. 
26. Cofnięcie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły odbywa się w drodze decyzji 

administracyjnej i może nastąpić: 
1) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, 
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

27. W sytuacji, gdy uczeń powraca do szkoły w trakcie roku szkolnego (na podstawie 
zmienionej pisemnej decyzji Dyrektora) nie musi zdawać egzaminu klasyfikacyjnego. 
Dyrektor określa w decyzji warunki powrotu ucznia do szkoły wraz z zasadami oceniania 
wiedzy i umiejętności ucznia za cały rok szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 


