
Załącznik do Zarządzenia nr 37/2018  Dyrektora Szkoły 

z dnia 10 września 2018 r.

PROCEDURA UZYSKANIA ZWOLNIENIA

Z NAUKI DRUGIEGO JEZYKA OBCEGO W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM W PIETRZYKOWIE

Podstawa prawna:

Art. 44d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943   
z późniejszymi zmianami), par. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia    
3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie orzeczenia lub

opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do

końca  etapu  edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu,  głęboką  dysleksją  rozwojową,

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może

nastąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

3. Rodzice/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z oryginałem

(lub potwierdzoną kopię) opinii publicznej poradni psychologiczno—pedagogicznej, w tym

poradni specjalistycznej.

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 30 dni od

daty  wpływu  wniosku.  Rodzice/prawny  opiekun  odbiera  decyzję  dyrektora

w sekretariacie szkoły.

5. Wychowawca  po  otrzymaniu  informacji  odnotowuje  zwolnienie  ucznia  w  dokumentacji

przebiegu nauczania (w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen ucznia).

6. Drugi egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentacji szkolnej.

7. W  przypadku  decyzji  odmownej  rodzicowi/prawnemu  opiekunowi  przysługuje  prawo  do

odwołania  za  pośrednictwem  organu,  który  decyzję  wydał  do  Wielkopolskiego  Kuratora

Oświaty w terminie 14 dni.

8. Uczeń zwolniony z nauki  drugiego języka  ma  obowiązek być  obecnym na lekcja  według

obowiązującego  planu  lekcji  lub  organizowane  są  dla  ucznia  zwolnionego  zajęcia

rewalidacyjne.  W  szczególnych  przypadkach,  gdy  zajęcia  z  drugiego  języka  obcego  są

pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z udziału w



zajęciach na podstawie pisemnego podania rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia

skierowanego do wychowawcy klasy.

9. Uczeń  zwolniony  z  zajęć  do  domu  ma  odznaczone  w  dzienniku  nieobecności

usprawiedliwione.  W czasie  gdy  uczeń  jest  zwolniony  do  domu  nie  może  przebywać  na

terenie szkoły.

Załączniki:

1. Wzór podania

2. Wzór decyzji dyrektora.

Procedura wchodzi w życie dnia 10.09.2018 r.
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