
Analiza zmian w przepisach dotyczących edukacji domowej

Szesnastego  września  na  stronie  internetowej  Rządowego  Centrum  Legislacji  został
opublikowany  projekt  ustawy  –   –  prawo  oświatowe.  W  niniejszym  dokumencie,
sporządzonym  w ramach  konsultacji  społecznych,  poddano  analizie  Art.  37  wspomnianej
ustawy. Przepis ten może znacząco ograniczyć prawo rodziców do wychowywania dziecka
zgodnie  z  własnymi  przekonaniami,  co  jest  sprzeczne  z  Konstytucją  i  z  prawem
międzynarodowym.  Omawiany  fragment  projektu  ustawy  stanowi  kopię  obecnie
obowiązującego Art. 16 ust. 8, 10, 11, 12, 13, 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z dodatkowymi zapisami, które wprowadzają obostrzenia
dla rodziców decydujących się  na nauczanie dziecka poza szkołą.  W analizie wspomniano
również o zmianach dokonanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22
grudnia  2015  r.  w  sprawie  sposobu  podziału  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 Dz.U. 2015 r. poz. 2294.

Rejonizacja
Dotychczas rodzice uczniów nauczanych poza szkołą mogli ubiegać się o zezwolenie na rzecz
edukacji domowej u dyrektora jakiejkolwiek publicznej bądź niepublicznej szkoły na terenie
Polski. Natomiast w przyjętym przez rząd projekcie ustawy dopisano fragment o treści:
„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 
1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało 
przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko”
Oznacza to,  że  rodzice dziecka zamieszkałego na terenie jednego województwa nie  będą
mogli  zapisać  go  do  szkoły  w  innym  województwie  i  tam  ubiegać  się  o  zezwolenie  na
nauczanie poza szkołą.  Szacuje się,  że szkół,  które są przyjazne edukacji  domowej i  znają
potrzeby  oraz  specyfikę  tej  formy  nauczania  jest  w  Polsce  zaledwie  kilkanaście,  z  czego
większość  w Warszawie,  Poznaniu  lub  Gdańsku1.  Konsekwencją  zmiany  przepisów będzie
zatem ograniczenie oferty edukacyjnej  dla tych dzieci,  które mieszkają w województwach
pozbawionych tego typu szkół. 
W  liście  otwartym  Instytutu  Carla  Mengera  do MEN2 Krzysztof  Maczyński  i  Jan  M.  Fijor
zwracają uwagę:
„(…)uczeń podlegający edukacji domowej nie mógłby być zapisany do szkoły znajdującej się
poza województwem, w którym mieszka. Tymczasem w niektórych województwach nie ma
szkół  (w  ramach  danej  formy  nauczania),  które  znane  byłyby  z  szerokiego  dopuszczania
edukacji domowej, przyjaznego nastawienia do praktykujących ją rodzin i, co przeważnie się z
tym  wiąże,  szczególnego  przystosowania  pod  względem  dydaktycznym  (zwłaszcza  w
odniesieniu do dodatkowej oferty zajęć, ale też do wykorzystania bazy dydaktycznej) oraz z
wychodzenia naprzeciw potrzebom tej grupy uczniów. W innych zaś ich liczba jest niewielka,
co ogranicza wybór, i nierzadko zdarzają się przypadki, że z jakichś względów – co wydaje się
jak najbardziej uprawnione – danej rodzinie nie odpowiada żadna z możliwych i rozważanych

1 Listę takich szkół można znaleźć tutaj: http://edukacjadomowaplus.pl/o-ed/szkoly-przyjazne-ed/ (dostęp 
03.10.2016).
2 Krzysztof Maczyński, Jan M. Fijor, „Nasze stanowisko wobec edukacji domowej” (List otwarty do MEN), 
http://menger.pl/nasz-stanowisko-wobec-edukacji-domowej/ (dostęp 06.10.2016).
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szkół w ich województwie, natomiast chętnie korzystają z oferty szkoły spoza województwa.
Jeśli  celem  tej  regulacji  ma  być  utrudnienie  dostępu  do  szkół  wyrażających  zgodę  na
nauczanie domowe, aby stały się one mniej dostępne, zarówno ilościowo jak i jakościowo w
każdym z  województw,  musimy zdecydowanie  stwierdzić,  że  jest  to  błędny tok  myślenia.
Ponieważ  w  ten  sposób  edukacja  domowa  stanie  się  mniej  popularna  w  tych
województwach, gdzie jej podaż, czyli dostępność, jest mniejsza, a pośrednio zahamuje to jej
rozwój także tam, gdzie już względnie dobrze zdążyła się zakorzenić.”

Tylko państwowe poradnie
Autorzy  projektu  ustawy  zmienili  również  fragment  odnoszący  się  do  konieczności
przeprowadzenia  badań  w  poradni  psychologiczno-pedagogicznej.  W  dotychczasowych
przepisach widnieje zapis:
„10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
 1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej”
Zacytowany wyżej fragment uzyskał w rządowym projekcie nowe brzmienie:
„2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej”
Oznacza  to,  że  wyłącznie  państwowe  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne  będą  mogły
udzielać opinii w sprawie kształcenia dziecka poza szkołą. Brak dostępnej obecnie możliwości
skorzystania  z  usług  placówek  niepublicznych  znacznie  utrudni  rodzicom  uzyskanie
zezwolenia na edukację domową. Nowe przepisy spowodują, że na wizytę będą musieli udać
się  do poradni  położonej  dalej  od miejsca zamieszkania i  często dłużej  czekać na wizytę.
Ciężko  znaleźć  uzasadnienie  dla  tworzenia  takich  ograniczeń,  które  mocno  zmniejszają
wygodę rodzin decydujących się na kształcenie pozaszkolne. Niezrozumiała wydaje się też
dyskryminacja prywatnych poradni, które przecież spełniają dokładnie te same standardy. 
Eksperci  z  Instytutu  Carla  Mengera  wskazują  także  na  dodatkowe  niebezpieczeństwo
związane z takim zapisem ustawy:
„Jakość pracy poradni niepublicznych nie została wprost poddana w wątpliwość, a jeśli nie
taka  myśl  stoi  za  proponowaną  zmianą,  to  sprzeciw  wobec  niej  nasuwa  się  wręcz  jako
oczywisty.  O  ile  obecnie,  według  głosów  rodziców  ze  środowiska  edukacji  domowej,
uzyskanie wymaganej opinii  nie stanowi znacznego problemu, o tyle nietrudno wyobrazić
sobie  rząd (niekoniecznie  w obecnej  kadencji  Parlamentu),  który,  dostawszy do rąk  takie
dodatkowe  narzędzie  kontroli  nad  stopniem  utrudnień,  będzie,  wykazując  postawę
nieprzyjazną  edukacji  domowej,  je  piętrzył  poprzez  dodatkowe  wymogi  administracyjne,
finansowe, wydłużenie procedur, czy po prostu odgórne zalecenia i wytyczne, aby pozytywne
opinie  wydawać  rzadziej  w  podległych  mu  placówkach  (a  tylko  takie  zmieniona  ustawa
miałaby dopuszczać).”

Zmniejszenie subwencji
Nie  są  to  jedyne  planowane  lub  wprowadzone  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej
zmiany, które dotyczą edukacji  domowej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 zmniejszono o 40 proc. przydział środków
należnych  szkołom  za  zapisane  w  nich  formalnie  dzieci  nauczane  domowo.  Ponadto,
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odebrano  uczniom  kształconym  poza  szkołą  fundusze  przypadające  placówkom
zlokalizowanym  na  terenach  wiejskich  lub  w  miastach  do  5  tys.  mieszkańców.  Zmianę
uzasadniono mniejszymi kosztami przypadającymi na dzieci spełniające obowiązek nauki w
takiej formie, co nie zostało poparte żadnymi danymi.
Zgodnie  z  obecnie  obowiązującym Art.  16  ust.  8  ustawy oświatowej  zgodę na nauczanie
dziecka poza szkołą może wyrazić dyrektor. Subwencja przypadająca na uczniów zapisanych
do danej placówki, ale kształconych poza nią jest do dyspozycji szkoły. Dyrektorzy szkół, nie
chcąc  utracić  części  subwencji  przydzielanej  na  danego  ucznia,  przez  zmiany  w
rozporządzeniu  mogą  być  bardziej  skłonni  do  wydawania  decyzji  odmownych  rodzicom
ubiegającym się o możliwość nauczania dzieci w domu.
Wątpliwości  budzi  również dyskryminacja,  której  poddani  zostali  niektórzy rodzice,  którzy
postanowili  kształcić  swoje  dzieci  poza  szkołą.  Trudno  znaleźć  uzasadnienie  dla  różnego
traktowania  obywateli,  skoro  przecież  wszyscy  płacą  jednakowe  podatki.  Ten  problem
podkreślił  w  swoim liście  do  minister  Anny  Zalewskiej3 pionier  edukacji  domowej  Marek
Budajczak, pisząc o zmniejszeniu środków przeznaczanych na nauczanie poza szkołą:
„Moim  zdaniem,  tego  rodzaju  zabieg  spowodował  ewidentny  stan  ekonomicznej
dyskryminacji grupy uczniów uczących się poza szkołą i ich rodziców, a ci ostatni są przecież w
tej  samej  mierze,  co  rodzice  uczniów  uczęszczających  do  szkół,  podatnikami  zarówno
państwa,  jak  i  samorządów.  Ich  dzieci  są  jednak  traktowane  przez  władze  państwa  jako
«specjalne», a zatem «nie nasze».”

Konstytucja
Istnieją również poważne wątpliwości natury prawnej. Nie ma pewności czy przeprowadzone
i planowane zmiany dotyczące edukacji domowej nie naruszają Art. 48. ust. 1 Konstytucji RP,
którego treść brzmi następująco:
„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie
to  powinno  uwzględniać  stopień  dojrzałości  dziecka,  a  także  wolność  jego  sumienia  i
wyznania oraz jego przekonania.”
W  komentarzu  do  rozporządzenia  opublikowanym  31  grudnia  ubiegłego  roku4 eksperci
Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podkreślali:
„Prawo to pociąga za sobą pierwszeństwo w decydowaniu o kształcie edukacji.  Edukacja i
wychowanie są ze sobą nierozerwalnie sprzężone. Wybór formy i treści kształcenia idzie w
parze z wyborem modelu wychowania i metod wychowawczych. Prawa tego nie ogranicza w
żaden sposób art. 70. Konstytucji, który stanowi:  «Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18
roku  życia  jest  obowiązkowa.  Sposób  wykonania  obowiązku  szkolnego  określa  ustawa».
Stanowiący  jego uszczegółowienie  art.  1  ustawy o  systemie  oświaty  stanowi,  że  «system
oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli  rodziny».
Obowiązek  szkolny  nie  może  być  pojmowany  jako  ograniczenie  konstytucyjnych  praw
rodziców z art. 48 ust. 1 Konstytucji, ale jako ich potwierdzenie i instytucjonalne wsparcie.”

3 Marek Budajczak, „Pismo do Pani Minister”, http://izabudajczak.blox.pl/2016/08/kod-html-1.html (dostęp 
03.10.2016).
4 Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, „Radykalne obniżenie przez MEN wysokości subwencji 
oświatowej na uczniów korzystających z edukacji domowej budzi szereg wątpliwości”,  
http://www.ordoiuris.pl/radykalne-obnizenie-przez-men-wysokosci-subwencji-oswiatowej-na-uczniow-
korzystajacych-z-edukacji-domowej-budzi-szereg-watpliwosci,3710,i.html (dostęp 03.10.2016).
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Prawo międzynarodowe
Prawo  rodziców  do  wyboru  formy  edukacji  swoich  dzieci  zgodnej  z  ich  przekonaniami
potwierdzają  również  ratyfikowane  przez  Polskę  umowy międzynarodowe.  Art.  26  ust.  3
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że:
„Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.”
Z kolei Art. 18 Konwencji Praw Dziecka mówi:
„Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje
rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w
określonych  przypadkach  opiekunowie  prawni  ponoszą  główną  odpowiedzialność  za
wychowanie  i  rozwój  dziecka.  Jak  najlepsze  zabezpieczenie  interesów  dziecka  ma  być
przedmiotem ich największej troski.”
Oba  wyżej  przedstawione  zapisy  świadczą  o  tym,  że  to  rodzice  mają  pierwszeństwo  w
podejmowaniu  decyzji  o  formie  i  treści  edukacji  dzieci,  a  rola  państwa  jest  jedynie
pomocnicza.  Przepisy  nie powinny utrudniać  obywatelom kształcenia dzieci  zgodnie  z  ich
przekonaniami.

Trudna sytuacja szkół
„Edukacja domowa” to nie tylko kształcenie dzieci w domu. To również bogata oferta zajęć
odbywających się poza domem. Wprowadzenie w życie projektowanej ustawy negatywnie
odbije się na małych szkołach niekonwencjonalnych, dostosowujących metody nauczania do
uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi.  Wspomniane  placówki  opierają  swoją
działalność na przepisach o edukacji domowej. Dzięki możliwości spełniania obowiązku nauki
poza  szkołą  mogą  powstawać  przedsiębiorstwa  lub  organizacje  pozarządowe  pomagające
rodzicom  i  dzieciom  oraz  tworzące  odpowiednie  środowisko  oświatowe  o  bardziej
zróżnicowanej ofercie edukacyjnej. Pozwala to funkcjonować tzw. szkołom demokratycznym
czy  też  placówkom  stosującym  metody  Montessori.  Dodatkowe  rygory  dla  rodziców
decydujących  się  na  wybór  takich  form  kształcenia  dla  swoich  dzieci  oznaczają  także
ograniczenie rozwoju tych oddolnych inicjatyw edukacyjnych.
Zmniejszenie subwencji przypadającej na dzieci nauczane domowo również przyczyniło się do
pogorszenia sytuacji materialnej tych szkół, a mogło przyczynić się nawet do ich zamknięcia z
powodu  mniejszej  liczby  zezwoleń  wydawanych  przez  dyrektorów  szkół  tradycyjnych,  do
których  muszą  być  zapisane  dzieci.  W  szczególnie  trudnej  sytuacji  zostały  postawione
prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia szkoły na wsiach i w małych miejscowościach,
którym  obcięto  środki.  Nieuchronnie  musi  to  prowadzić  do  ograniczenia  oferty  lub
zwiększania opłat. Pogarszanie sytuacji szkół wiejskich jest sprzeczne z deklarowanymi celami
polityki  edukacyjnej  rządu,  który  zapowiadał  zatrzymanie  procesu  zamykania  placówek
położonych na wsi. Można mieć również zastrzeżenia do zmian zasad finansowania szkół w
trakcie  roku  szkolnego  prowadzących  do  podważenia  ustalonych  na  początku  roku
finansowych ram funkcjonowania szkół.

Ochrona rodziny
Zmiany w przepisach dotyczących edukacji domowej dziwią tym bardziej, gdy skonfrontuje
się  je  z  zapewnieniami  partii  rządzącej  o  szczególnej  trosce  o  konserwatywne wartości  i
dobro polskich rodzin. Emilia Budajczak, pierwsza osoba w Polsce edukowana poza szkołą,
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wystosowała petycję do premier Beaty Szydło5, w której przypomniała słowa szefowej rządu
odwołujące się właśnie do rodziny jako wartości nadrzędnej:
„Na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny pt.  «Przyszłość i zdrowie polskiej
rodziny» w Grodzisku  Mazowieckim,  15  maja  2016  r.,  mówiła  Pani  Premier,  że  to  dzięki
rodzinom buduje się przyszłość naszej ojczyzny, że państwo docenia trud bycia rodzicem, trud
posiadania,  trud  wychowania  dzieci,  że  rodzina  to  jest  coś  najbardziej  wartościowego,
«najwspanialsza rzecz, jaka może się w życiu przytrafić». 
Powiedziała Pani Premier również, że musicie zawsze robić wszystko, by rodziny czuły się w
Polsce bezpieczne. 
Podziękowała  także Pani  Premier  «wszystkim wspaniałym polskim rodzinom,  które  na  co
dzień swoim życiem poprzez bycie ze sobą, poprzez swoją miłość pokazują i udowadniają, że
rodzina  to  jest  coś  wspaniałego» i  zaznaczyła,  że  rodzina  zasługuje  na  to,  aby  państwo
dołożyło wszelkich starań, by dbać i pamiętać o niej.”
Skoro rząd deklaruje przywiązywanie dużej wagi do sytuacji rodziny i afirmuje się z zamiarem
wspierania  polskich  rodzin,  to  jak  się  ma  do  tych  zapewnień  tworzenie  dodatkowych
utrudnień dla rodzin decydujących się na edukację domową?

Brak konsultacji społecznych
Zaniepokojenie budzi nieprzejrzystość procesu legislacyjnego. Zmiany nie były konsultowane
przed  publikacją  projektu,  a  zainteresowani  mogli  się  z  nimi  zapoznać  dopiero  po
zamieszczeniu projektu na stronach Rządowego Centrum Legislacji dnia 16 września. Od tego
momentu  organizacje  pozarządowe  mają  zaledwie  miesiąc  na  przedstawienie  opinii,  co
stanowi  zdecydowanie  zbyt  krótki  okres  na  zapoznanie  się  z  ustawą  i  przygotowanie
porządnej odpowiedzi.  Swoją negatywną opinię dotyczącą braku sygnałów o planowanych
zmianach  wyraziło  Stowarzyszenie  Edukacji  w  Rodzinie.  Przedstawiciele  tej  organizacji
wystosowali dnia 17 września oświadczenie, w którym czytamy:
„Przedstawione  w  dniu  wczorajszym  (16  września  2016r.)  przez  Ministerstwo  Edukacji
Narodowej propozycje zmian rozwiązań dotyczących spełniania obowiązku szkolnego poza
szkołą w projekcie Ustawy o Prawie Oświatowym w zakresie Art. 37 ust. 2 pkt. 1 oraz Art. 37
ust.  2  pkt.  2a  nie  stanowiły  przedmiotu  rozmów  w  ramach  pracy  zespołu  wspólnego,
składającego się z oddelegowanych przez Panią Minister pracowników Ministerstwa Edukacji
Narodowej  oraz  przedstawicieli  środowiska  Edukacji  Domowej  reprezentowanego  przez
grupę  roboczą  ds.  kontaktów  z  MEN.  Przedstawiciele  Edukacji  Domowej  kilkakrotnie
uzyskiwali  zapewnienie,  iż  Ministerstwo  nie  przewiduje  zmian  ograniczających
dotychczasowe prawa wynikające z zapisów Ustawy o Systemie Oświaty.”
Nie  skonsultowano  również  rozporządzenia  zmniejszającego  wysokość  środków
przeznaczanych na edukację domową. Dopiero po fakcie powołano zespół roboczy, którego
zadaniem ma być ustalenie formy finansowania kształcenia pozaszkolnego. W odpowiedzi na
interpelację nr 4387 zgłoszoną przez posła Grzegorza Furgo sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej Teresa Wargocka w drugiej połowie lipca pisała:
„Zmniejszenie  finansowania edukacji  domowej spotkało z  krytycznymi uwagami ze  strony
środowisk związanych z nauczaniem domowym. Mając na uwadze dobro kształcących się
dzieci powołano zespół do spraw nauczania domowego, w skład którego wchodzą rodzice,

5 Emila Budajczak, „Petycja w sprawie wycofania zmian przepisów dotyczących edukacji domowej z projektu 
ustawy «Prawo oświatowe»”, http://www.citizengo.org/pl/37307-szanowna-pani-premier (dostęp: 03.10.2016).
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edukatorzy,  eksperci  jak  również  przedstawiciele  ministerstwa.  Zadaniem  zespołu  jest
wypracowanie  optymalnej  systemowej  formy  finansowania  uwzględniającej  specyfikę  tej
formy edukacji.”

Jakość edukacji domowej
Warto wspomnieć,  że  nauka poza szkołą nie jest  wcale gorsza od kształcenia w szkole,  a
nawet  może  dawać  lepsze  rezultaty.  Sceptycy  zarzucają  edukacji  domowej  głównie  brak
kompetencji  dydaktycznych  większości  rodziców,  przez  co  dzieci  mogą  być  niedouczone.
Badania  Rothermal  2002 przeprowadzane  w Wielkiej  Brytanii,  gdzie  ta  forma kształcenia
zdobywa coraz większą popularność, pokazują jednak, że dzieci nauczane poza szkołą bardzo
dobrze radzą sobie na egzaminach.  Najwyższe  oceny w testach sprawdzających zdolności
matematyczne  oraz  umiejętności  pisania  i  czytania  uzyskało  16  proc.  uczniów  ze  szkół.
Tymczasem dla dzieci uczonych w domu odsetek ten zawierał się w przedziale od 52 proc. do
96 proc.6. Podobna różnica ujawniła się w analogicznych badaniach w USA i to niezależnie od
wykształcenia  czy  zamożności  rodziców.  Amerykańskie  dzieci,  których  rodzice  wybrali
homeschooling częściej  kończą  studia,  a  także  posiadają  lepiej  rozwinięte  umiejętności
interpersonalne7. 
Drugim zarzutem często stawianym nauczaniu domowemu jest brak uspołeczniania dzieci.
Istnieje ryzyko, że skoro uczeń nie chodzi do szkoły, to nie wykształci umiejętności inicjowania
i podtrzymywania relacji społecznych. Tymczasem okazuje się, że paradoksalnie dzieci uczone
w  domu  spędzają  z  dorosłymi  i  rówieśnikami  spoza  rodziny  2,5  raza  więcej  czasu,  niż
uczniowie szkół. Tak wynika z badań przeprowadzonych w USA, gdzie ponad 2,5 mln dzieci
kształci się we własnym domu8.

Edukacja domowa w Wielkiej Brytanii
Najbardziej liberalne przepisy regulujące nauczanie domowe funkcjonują w Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z The Education Act 1996 (ustawą o systemie edukacji z 1996 roku): 
„Rodzic każdego dziecka w wieku objętym obowiązkową nauką musi zapewnić dziecku 
efektywną edukację w pełnym wymiarze godzin, odpowiednią do: 
a) wieku dziecka i jego zdolności oraz 
b) ewentualnych specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka poprzez regularną obecność w 
szkole lub w inny sposób.”
Odpowiednią edukację zdefiniowano jako: 
1. edukację przygotowującą dzieci do życia we współczesnym społeczeństwie 
2. edukację umożliwiającą pełne wykorzystanie potencjału dziecka.
W Wielkiej  Brytanii  nie  ma obowiązku  szkolnego.  Jest  tylko obowiązek  nauki,  za  którego
realizację  odpowiedzialni  są  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dzieci.  Muszą  oni

6 Ewa Kolasińska, Joanna Kuźmicka, Anna Smoczyńska, „Edukacja domowa”, http://eurydice.org.pl/wp-
content/uploads/2014/10/edukacja_domowa.pdf, (dostęp 31.07.2016).
7 „HOMESCHOOL DOMINATION”, http://www.collegeathome.com/homeschool-domination/, (dostęp 
31.07.2016).
8 Maciej Miskiewicz, „Bez klas, lekcji i przedmiotów. Tak kształci się już kilkuset uczniów w Polsce. Rodzice, 
którzy uczą dzieci w domach zdradzają, dlaczego nie wysłali ich do szkoły”, http://www.iwoman.pl/na-
serio/reportaze-i-
wywiady/bez;klas;lekcji;i;przedmiotow;tak;ksztalci;sie;juz;kilkuset;uczniow;w;polsce;rodzice;ktorzy;ucza;dzieci;
w;domach;zdradzaja;dlaczego;nie;wyslali;ich;do;szkoly,103,0,1151335.html, (dostęp 31.07.2016).
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zagwarantować  swoim  podopiecznym  skuteczną  edukację  w  pełnym  wymiarze  godzin,
dostosowaną  do  wieku  i  zdolności  dzieci  oraz  ich  ewentualnych  specjalnych  potrzeb
edukacyjnych.  Zapisywanie dzieci  do szkoły nie jest  obowiązkowe.  Nie trzeba się  również
ubiegać o zezwolenie na nauczanie w domu ani rejestrować tego faktu władzom. Instytucje
samorządowe  odpowiedzialne  za  edukację  mogą  w  razie  potrzeby  poprosić  rodziców  o
potwierdzenie kształcenia dzieci. Jeśli istnieje podejrzenie, że ich podopieczni nie otrzymują
edukacji  na odpowiednim poziomie, władze mogą wezwać rodzica do zapisania ucznia do
szkoły. Dzieci nauczanie domowo nie muszą też realizować odgórnego programu nauczania
ani zdawać państwowych egzaminów.

Rekomendacje
W  związku  z  licznymi  wątpliwościami  i  brakiem  sensownego  uzasadnienia  dla  zmian
zaproponowanych  w  projekcie  ustawy  oświatowej  rekomendujemy  usunięcie  z  projektu
punktu  1  ust.  2  Art.  37  (wprowadzającego  rejonizację  edukacji  domowej)  oraz  słowa
„publicznej” w podpunkcie a) punktu 2 ust. 2 Art. 37 (likwidującego możliwość uzyskiwania
opinii  w  niepublicznych  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych).  Proponujemy  co
najmniej  pozostawienie  przepisów regulujących  edukację  pozaszkolną  w dotychczasowym
kształcie.  Uważamy  jednak,  że  również  obecne  przepisy  są  zbyt  restrykcyjne,  dlatego
sugerujemy przyjęcie sprawdzonych rozwiązań brytyjskich. 
Proponujemy, by Art. 37 w projekcie ustawy – prawo oświatowe przyjął następującą treść:
Art.  37.  1.  Na  wniosek  rodziców  dyrektor  odpowiednio  publicznego  lub  niepublicznego
przedszkola,  szkoły  podstawowej  i  szkoły  ponadpodstawowej,  do  której  dziecko  zostało
przyjęte, ma obowiązek zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w Art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w
szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą. 
2.  Zezwolenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  może  być  wydane  przed  rozpoczęciem  roku
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono
oświadczenie  rodziców  o  zapewnieniu  dziecku  warunków  umożliwiających  realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 
3.  Uczeń spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  a  także  rodzic
takiego  ucznia,  może  korzystać  ze  wsparcia  szkoły,  której  dyrektor  wydał  zezwolenie,  o
którym mowa w ust. 1, obejmującego: 
1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w Art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6;
2)  zapewnienie  dostępu  do  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów
ćwiczeniowych,  o którym mowa w Art.  22ac ustawy o systemie oświaty oraz do pomocy
dydaktycznych  służących  realizacji  podstawy  programowej  znajdujących  się  w  zasobach
szkoły i w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 
3)  udział  w  konsultacjach  umożliwiających  przygotowanie  do  rocznych  egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 
4. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 
1) na wniosek rodziców; 
2) w przypadku stwierdzenia przez kuratorium oświatowe właściwe ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka, że rodzice nie zapewnili dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 
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3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Autor: Karol Sobiecki
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