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11. Obowi zek szkolny i obowi zek nauki mog by spełniane równie przez ucz szczanie odpowiednio do szkoły
lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.
12. Ucze , który uko czył szkoł ponadpodstawow przed uko czeniem 18. roku ycia, mo e równie spełnia obowi zek nauki przez ucz szczanie do szkoły wy szej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
13. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, a tak e dyrektorzy szkół specjalnych i o rodków, o których mowa w art. 2 pkt 7, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
nieb d ce jednostkami samorz du terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyj ciu ucznia do szkoły s obowi zani powiadomi dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie ucze mieszka, oraz informowa go
o spełnianiu przez ucznia obowi zku szkolnego.
14. Przepis ust. 13 stosuje si odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie, który
przyj ł do szkoły ucznia zamieszkuj cego w obwodzie innej szkoły publicznej.
15. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2,
oraz osoby kieruj ce podmiotami prowadz cymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, s obowi zani powiadomi wójta gminy
(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie uko czył 18 lat,
o przyj ciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie
14 dni od dnia przyj cia absolwenta, oraz informowa tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu
obowi zku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
16. Minister wła ciwy do spraw o wiaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci, okre li,
w drodze rozporz dzenia:
1)

przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych mo na przyj osob , która uko czyła
16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywaj cych w zakładach karnych lub
aresztach ledczych – 15 lat,

2)

przypadki, w których osoba, która uko czyła o mioletni szkoł podstawow , mo e spełnia obowi zek nauki przez
ucz szczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

– uwzgl dniaj c w szczególno ci opó nienie w cyklu kształcenia, przypadki losowe uniemo liwiaj ce lub znacznie utrudniaj ce ucz szczanie do szkoły lub umo liwienie spełniania obowi zku nauki osobom przebywaj cym w zakładach karnych lub aresztach ledczych.
17. Za spełnianie obowi zku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowi zku szkolnego i obowi zku nauki uznaje si
równie udział dzieci i młodzie y z niepełnosprawno ci intelektualn w stopniu gł bokim w zaj ciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245).
18. Przepisy ust. 1–3, 8, 9, 12, 13 i 15 stosuje si odpowiednio do szkół artystycznych realizuj cych kształcenie ogólne.
Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyj te, mo e zezwoli , w drodze decyzji, na spełnianie
przez dziecko odpowiednio obowi zku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym
w szkole podstawowej lub inn form wychowania przedszkolnego i obowi zku szkolnego lub obowi zku nauki poza
szkoł .
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, mo e by wydane przed rozpocz ciem roku szkolnego albo w trakcie roku
szkolnego, je eli:
1)

przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyj te, znajduje si na
terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2)

do wniosku o wydanie zezwolenia doł czono:
a)

opini publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) o wiadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umo liwiaj cych realizacj podstawy programowej
obowi zuj cej na danym etapie edukacyjnym,
c)

zobowi zanie rodziców do przyst powania w ka dym roku szkolnym przez dziecko spełniaj ce obowi zek
szkolny lub obowi zek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje si w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
dla dzieci i młodzie y posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepełnosprawno intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
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4. Ucze spełniaj cy obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szkoł uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na
podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu cz ci podstawy programowej obowi zuj cej na danym etapie
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne s przeprowadzane przez
szkoł , której dyrektor zezwolił na spełnianie obowi zku szkolnego lub obowi zku nauki poza szkoł . Uczniowi takiemu
nie ustala si oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si zgodnie z art. 44l ustawy o systemie o wiaty
i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie o wiaty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si do dzieci i młodzie y posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze wzgl du na niepełnosprawno intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
6. Roczna i ko cowa klasyfikacja ucznia spełniaj cego obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szkoł odbywa
si zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie o wiaty.
7. Ucze spełniaj cy obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szkoł , a tak e rodzic takiego ucznia, mo e korzysta ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuj cego:
1)

prawo uczestniczenia w szkole w zaj ciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7;

2)

zapewnienie dost pu do:
a)

podr czników, materiałów edukacyjnych i materiałów
o systemie o wiaty, oraz

wiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ustawy

b) pomocy dydaktycznych słu cych realizacji podstawy programowej znajduj cych si w zasobach szkoły –
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3)

udział w konsultacjach umo liwiaj cych przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa
w ust. 4.
8. Cofni cie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nast puje:

1)

na wniosek rodziców;

2)

je eli ucze z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przyst pił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których
mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;

3)

w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Art. 38. 1. W przypadku dzieci posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa
w art. 31 ust. 2, rozpocz cie spełniania obowi zku szkolnego mo e by odroczone nie dłu ej ni do ko ca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 9 lat.
2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpocz cie spełniania przez dziecko obowi zku szkolnego w danym roku szkolnym.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa si w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 7 lat. Wniosek
mo na zło y ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 8 lat. Wniosek składa si nie pó niej ni do
dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocz spełnianie obowi zku szkolnego.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, doł cza si orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opini ,
z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowi zku szkolnego w danym roku szkolnym, wydan
przez publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn albo niepubliczn poradni psychologiczno-pedagogiczn , załoon zgodnie z art. 168 oraz zatrudniaj c pracowników posiadaj cych kwalifikacje okre lone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
5. Dziecko, któremu odroczono rozpocz cie spełniania obowi zku szkolnego zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadaj ce orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepełnosprawno ci sprz one, z których jedn z niepełnosprawno ci jest niepełnosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, tak e w o rodku rewalidacyjno-wychowawczym. Przepisy art. 32 ust. 3 i 6 stosuje si odpowiednio.
Art. 39. 1. Sie publicznych szkół podstawowych powinna by zorganizowana w sposób umo liwiaj cy wszystkim
dzieciom spełnianie obowi zku szkolnego, z uwzgl dnieniem ust. 2.
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie mo e przekracza :
1)

3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2)

4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

