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Moje dziecko chodzi do szkoły władz 
lokalnych, jednak teraz chciał(a)bym 
nauczać jego/ją w domu. Co muszę 

zrobić?  
 

Musisz starać się o naszą (władz 
oświatowych) zgodę, zanim wycofasz swoje 
dziecko ze szkoły. Zrobisz to przez:  
 
 Napisanie do nas (adres na odwrocie), 

aby poinformować o twojej decyzji 
odnośnie nauczania twojego dziecka w 
domu i aby poprosić o zgodę na 
wycofanie twojego dziecka ze szkoły. 

 Załączenie wstępnych propozycji, w jaki 
sposób zamierzasz prowadzić efektywne 
i odpowiednie nauczanie twojego 
dziecka. (Zdajemy sobie sprawę, że na 
tym etapie twoje propozycje mogą nie 
być szczegółowe. Jednak 
powinieneś/powinnaś przedstawić jakieś 
sugestie celów twojego nauczania i 
propozycje źródeł.) 

 
Możemy podać przykład, który umożliwi Ci 
przedstawienie w skrócie twoich propozycji 
nauczania w domu.  
 

Co następuje po tym? 
 
 Potwierdzimy otrzymanie twojego listu 
 Sprawdzimy w danych twojego dziecka, 

czy jest tam cokolwiek, co może 
powodować zaniepokojenie. Na przykład, 
jeśli twoje dziecko znajduje się w 
rejestrze ochrony dziecka, możemy nie 
być w stanie od razu wydać zgody. W 
takim przypadku będziemy informować 
Cię na bieżąco o powodach opóźnienia. 

 Jeśli podasz nam wstępne propozycje 
prowadzenia swojego nauczania i nie ma 

żadnych szczególnych powodów do 
zaniepokojenia, powinniśmy być w stanie 
szybko wydać zgodę. Powinieneś 
otrzymać pisemną zgodę w ciągu sześć 
tygodni od daty otrzymania twojego listu. 
Podamy Ci imię i nazwisko osoby z władz 
oświatowych, która jest zaznajomiona z 
nauczaniem domowym. 

 Czasami możemy potrzebować więcej 
informacji o twoich propozycjach. W 
takim wypadku skontaktujemy się z Tobą 
jak najszybciej. 

 Jak tylko otrzymasz nasze pisemne 
pozwolenie o wycofaniu Twojego dziecka 
ze szkoły, wtedy możesz zacząć 
prowadzenie nauczania w domu. 

 
W ramach części procesu, chcielibyśmy 
spotkać się z rodzinami – albo w twoim domu 
albo gdziekolwiek indziej. Daje ci to 
możliwość spotkać się z Twoim 
przedstawicielem z oświaty i swobodnie 
omówić jakiekolwiek problemy, jakie mógłbyś 
mieć w związku z nauczaniem w domu. 
Takie spotkanie jest zupełnie dowolne i 
prosimy, żebyś dał(a) nam znać odnośnie 
tego, czy preferujesz kontakt z nami drogą 
telefoniczną, listowną czy emailową.  
 

Moje dziecko jest nieszczęśliwe w 
szkole. Właśnie złożyliśmy prośbę o 

wycofaniu jego/jej ze szkoły, aby 
nauczać je w domu. Czy musi on/ona 
wciąż chodzić do szkoły do momentu, 

kiedy otrzymamy pisemną zgodę? 
 
Najlepiej, gdybyś złożył(a) podanie o zgodę o 
wycofaniu dziecka przed datą, od której 
chciał(a)byś, aby twoje dziecko przestało 
chodzić do szkoły. Wiele rodzin wybiera czas 
zakończenia roku szkolnego na napisanie do 

nas po to, aby procedura mogła być 
postępowała w trakcie wakacji. Jednak 
rozumiemy, że nie jest to zawsze możliwe i w 
takich okolicznościach zawsze podejdziemy 
do sprawy racjonalnie.  
 
Nie potrzebujesz uzyskać naszej zgody, aby 
rozpocząć nauczanie w domu, jeśli: 
 
 Twoje dziecko nigdy nie chodziło do 

szkoły władz lokalnych 
 Twoje dziecko nie chodziło do szkoły 

władz lokalnych w rejonie Rady Regionu 
Moray 

 Twoje dziecko zostało usunięte ze szkoły 
prywatnej 

 Twoje dziecko zakończyło nauczanie 
podstawowe w jednej szkole, ale nie 
rozpoczęło nauczania średniego w innej 
szkole 

 Szkoła, do której chodziło twoje dziecko, 
została zamknięta 

 
 
Aby uzyskać więcej informacji o nauczaniu w 
domu, łącznie z opisem właściwości 
efektywnego i odpowiedniego nauczania, 
zapytaj proszę o naszą ulotkę ‘Nauczanie w 
domu: Zarys’ (ang. ‘Home Education: An 
outline’). 
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W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO 
 

 
 

DYREKTORA SZKOŁY 
 
 

LUB 
WYDZIAŁ EDUKACJI I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 
 (ang. Education & Social Care) 

 
TEL. 01343 563374 

Email 
educationandsocialcare@moray.gov.uk  

 
 
 

The Moray Council 
High Street 

ELGIN 
IV30 1BX 

 
www.moray.gov.uk   

 
 
 
 
 
 
 

Ta ulotka jest jedną z serii ulotek dla rodziców i 
opiekunów

NAUCZANIE W DOMU: 
WYCOFANIE TWOJEGO 

DZIECKA ZE SZKOŁY 
 

(ang. HOME EDUCATION: 
WITHDRAWING YOUR CHILD 

FROM SCHOOL) 
 

INFORMACJE DLA  
RODZICÓW I OPIEKUNÓW  

 
opracowane przez 
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Ambitne działanie, aby wspólnie  
osiągać doskonałe rezultaty 

 
 


