
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2018/2019 Dyrektora SPzOI 162 

z dnia 9.05.2019 r.  

 

 

 

Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie 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 ), 

 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. poz. 168 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162  

w Krakowie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii 

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

końca danego 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 (drugi język obcy – 

obowiązkowy język nauczany  w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin 

zgodnie z ramowym planem nauczania).  

 

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

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienienie z nauki 

tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia po 

złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 

W przypadku jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na 

dany etap edukacyjny, w dniu złożenia orzeczenia oraz najdalej do 10 września każdego 

roku szkolnego należy przedłożyć do sekretariatu podania stanowiące załącznik  

nr 2 i  3 do niniejszej Procedury.  

 

 

 



§ 2 

Zwolnienie możliwe jest po przedłożeniu w sekretariacie szkoły przez rodzica/opiekuna 

prawnego następujących dokumentów: 

 opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – o ile nie znajduje się w dokumentacji 

szkolnej; 

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – o ile nie znajduje się w dokumentaji 

szkolnej; 

 wniosku o zwolnienie ucznia -  załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, 

 podania o zwolnienie z obowiązku przebywania na zajęciach w przypadku gdy zajęcia 

odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach - załącznik nr 2 do niniejszej 

Procedury, 

 podania o zgodę na przebywanie dziecka w świetlicy szkolnej  

w trakcie trwania zajęć w przypadku gdy zajęcia te są śródlekcyjne - załącznik nr 3 do 

niniejszej Procedury. 

W momencie jeśli decyzja o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

wydawana jest na dany etap edukacyjny, najdalej do 10 września każdego roku szkolnego 

należy przedłożyć do sekretariatu podania stanowiące załącznik nr 2 i  3 do niniejszej 

Procedury.  

§ 3 

Na podstawie w/w dokumentów Dyrektor SPzOI 162 w ciągu 7 dni wydaje decyzję  

o zwolnieniu ucznia z z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, którą otrzymuje: 

1. rodzic/opiekun prawny (przekazuje wychowawca klasy),  

2. nauczyciel prowadzący zajęcia (przekazuje wychowawca klasy),  

3. wychowawca, który w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”. 

Decyzja ta określa podstawę prawną zwolnienia, imię i nazwisko ucznia, datę i miejsce 

urodzenia ucznia, klasę do której uczęszcza uczeń, zgodę na zwolnienie i okres zwolnienia, 

informację o opinii psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o nauczaniu indywidualnym oraz tryb 

odwoławczy od decyzji. 

Ponadto do decyzji dołączana jest informacja gdzie uczeń zwolniony z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego będzie przebywał – zgodnie z podaniem rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Procedury zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w Szkole Podstawowej  Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie  

………………………………………….   Kraków, dn. ……………………... 
      imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

………………………………………… 
                        adres zamieszkania 
 

………………………………………… 
                           nr telefonu 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej  

      z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 

      ul. Stojałowskiego 31 

      30-611 Kraków 
 

Podanie o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

 

W związku z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr ………  

z dnia ……….........., orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia ………………...., 

orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania z dnia …………………1 proszę  

o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego mojego dziecka 

…………………………………………… ur. ………………… w …..………………… 

ucznia klasy …………… w okresie: od ……………………… do ……………………………  

 

 

Do podania załączam: 

1. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr ………..  

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/Orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania2 

 

Z poważaniem 

…………………………………………… 
           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2 do Procedury zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w Szkole Podstawowej  Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie  

 

 

………………………………………….   Kraków, dn. ……………………... 
      imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

………………………………………… 
                        adres zamieszkania 
 

………………………………………… 
                           nr telefonu 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej  

      z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 

      ul. Stojałowskiego 31 

      30-611 Kraków 
 

Podanie zwolnienie z obowiązku przebywania na zajęciach z drugiego języka obcego 

nowożytnego w przypadku gdy zajęcia odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach 

 

W związku z z sytuacją, w której mojemu dziecku ……………………………………… 

uczniowi klasy ……………………………………. przysługuje zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego proszę zwolnienie z obowiązku przebywania na lekcjach z tego 

języka w następujące dni …………………………………………………… w roku szkolnym 

…..……………………………………. w związku z tym, iż są to zajęcia pierwsze lub ostatnie 

w danym dniu. 

W tym czasie biorę pełną odpowiedzialność za dziecko. 

 

 

Z poważaniem 

…………………………………………… 
           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Procedury zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w Szkole Podstawowej  Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie  

………………………………………….   Kraków, dn. ……………………... 

      imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

………………………………………… 
                        adres zamieszkania 
 

………………………………………… 
                           nr telefonu 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej  

      z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 

      ul. Stojałowskiego 31 

      30-611 Kraków 
 

Podanie zwolnienie z obowiązku przebywania na zajęciach z drugiego języka obcego 

nowożytnego w związku z tym, iż są to zajęcia śródlekcyjne. 

 

W związku z z sytuacją, w której mojemu dziecku ……………………………………… 

uczniowi klasy ……………………………………. przysługuje zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego proszę zwolnienie z obowiązku przebywania na lekcjach z tego 

języka w następujące dni …………………………………………………… w roku szkolnym 

…..……………………………………. w związku z tym, iż są to zajęcia śródlekcyjne i zgodę 

na przebywanie w świetlicy szkolnej. 

 

Z poważaniem 

…………………………………………… 
           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

  

 

 


