
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie 

Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im gen. Władysława 

Sikorskiego w Sulechowie 

 Podstawa prawna: • § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843) 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) (załącznik 1) oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, 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.  

3. O zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice (prawni opiekunowie). 

Składają podanie do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię poradni psychologiczno – 

pedagogicznej.  

4. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego roku szkolnego.  

5. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od 

daty wpływu podania ( załącznik 2). Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję 

w sekretariacie szkoły. 

6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz 

wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem 

złożonym na decyzji.  

7. Uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka obcego szkoła zapewnia opiekę podczas 

trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi 

zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).  

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 Procedurę wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych im 

gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie Nr ZSP.021.3.2015.EZ z dnia 1.09.2015 r.  

  


