
PROCEDURA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO 

JĘZYKA W SOSW pn. CA i CZR 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. z dn.18 czerwca 2015 r., poz. 843) 

Procedura uzyskiwania   zwolnienia 

 z nauki drugiego języka obcego 

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia 

oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z afazją, 

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

nauki drugiego języka obcego). 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

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

opiekuna. 

3. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (załącznik nr 

1). 

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni 

roboczych od daty wpływu wniosku.  

 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca  w 

dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

. 

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Kraków, dnia ..................................... 

………………………………………............ 

(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) 

………………………………………….… 

(adres zamieszkania) 

DYREKTOR 

                 SOSW pn. CA i CZR  

  

WNIOSEK 

 Zwracam się z prośbą o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego mojego 

syna / córki*……………………………………………………………………………. 

 ucznia / uczennicy klasy*………………………..          na podstawie 

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

(nazwa opinii lub orzeczenia) 

numer ............................. z dnia ...................................................................................... 

wydanej/wydanego przez ................................................................................................ 

  

………………………………… 

     podpis rodzica /opiekuna prawnego 

  DECYZJA   

Na podstawie § 7 ust.1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z d nia 18 

czerwca 2015 poz. 843 ze zm.) na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna    

p o s t a n a w i a m 

zwolnić ucznia klasy ............. – ............................................................................................., 



z nauki drugiego języka obcego. 

  

  

   

  

 


