
 

 

PORADNIK DLA RODZICA w pigułce 

 – najważniejsze pytania i odpowiedzi 

 

Czy rodzic musi mieć wykształcenie pedagogiczne? 

Aby rozpocząć edukację domową z dzieckiem, rodzic nie musi spełniać wymagań formalnych 

związanych z wykształceniem. Posiadanie uprawnień pedagogicznych nie jest wymagane. 

 

Ile czasu czeka się na uzyskanie opinii z rejonowej publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej? 

Czas oczekiwania na uzyskanie opinii z PPPP zależy od samej poradni. Zazwyczaj kolejki do 

poradni są dość długie, dlatego należy jak najszybciej umówić dziecko na badanie. Czas 

oczekiwania na wizytę trwa niekiedy 2-3 miesiące. 

 

Jak znaleźć odpowiednią szkołę? 

Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie dziecka do szkoły, która ma doświadczenie w 

nauczaniu domowym. Aby znaleźć taką szkołę, mogą Państwo skorzystać z Katalogu Szkół 

Przyjaznych Edukacji Domowej, w którym znajdują się opinie innych rodziców. Dobrym 

rozwiązaniem jest również spotkanie z dyrektorem szkoły w celu omówienia pytań i 

wątpliwości. 

 

Gdzie i z jakich przedmiotów dziecko zdaje egzaminy? 

Dziecko zdaje egzamin klasyfikacyjny w siedzibie szkoły, do której zostało zapisane. W 

klasach 1-3 konieczne jest zdanie egzaminu z edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego. W 

klasach wyższych natomiast dzieci podchodzą do egzaminów z każdego przedmiotu poza 

plastyką, muzyką, zajęciami technicznymi, religią, etyką i wychowaniem fizycznym. Każdy 

egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. 

 

 

 



Jak długo trwają egzaminy i ile razy do roku się odbywają? 

Egzaminy odbywają się raz w roku szkolnym na koniec roku szkolnego lub na prośbę rodzica 

także po semestrze nauki. Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu nie jest określany 

ustawą. Czas dostosowywany jest do potrzeb dziecka. 

 

Czy dziecko otrzymuje ocenę z zachowania? 

Dziecko w nauczaniu domowym nie otrzymuje oceny z zachowania. 

 

Jakie są konsekwencje niezdania egzaminów? 

W przypadku niezdania egzaminów dziecku zostaje cofnięte zezwolenie na nauczanie 

domowe. Konsekwencją tego jest zmiana trybu nauki na stacjonarny i konieczność 

powtórzenia roku. W trakcie roku szkolnego rodzic może zgłosić się do szkoły z prośbą o 

konsultacje z nauczycielem lub pomoc w przygotowaniu dziecka do egzaminów. 

 

Czy dziecko w nauczaniu domowym uprawnione jest do zniżek na przejazdy? 

Dokumentem uprawniającym do zniżek jest legitymacja szkolna. Dziecko w nauczaniu 

domowym, tak jak uczniowie stacjonarni, otrzymuje legitymację szkolną. W celu uzyskania 

dokumentu należy zgłosić prośbę o wyrobienie legitymacji do szkoły. 

 

Czy dziecko musi przerabiać podręczniki? 

Zakres materiału, jaki dziecko musi zdać podczas egzaminu, określony jest w podstawie 

programowej. Rodzic nie musi korzystać z podręczników, aby zrealizować wymagania 

edukacyjne na danym etapie kształcenia. Sposób przerabiania materiału zależy w pełni od 

rodzica. Istnieje także możliwość skorzystania z interaktywnych pomocy edukacyjnych, 

takich jak platformy edukacyjne czy gry multimedialne. 

 

Od kiedy można zapisać dziecko na edukację domową? 

Dziecko może realizować obowiązek szkolny w trybie nauczania domowego już od zerówki. 

 

Czy dyrektor wybranej szkoły może nie wyrazić zgody na przyjęcie dziecka w trybie 

nauczania domowego, nawet jeżeli wszystkie formalności zostały dopełnione? 

Wydanie decyzji zezwalającej na nauczanie domowe jest zależne od dyrektora szkoły i może 

on nie wydać zezwolenia, nawet w przypadku gdy wszystkie formalności zostały prawidłowo 

dopełnione. Wówczas rodzic może się od takiej decyzji odwołać do kuratora oświaty. 


