
MINISTER EDUKACJI I NAUKI 
 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 52 92 638, sekretariat.minister@mein.gov.pl,  
www.mein.gov.pl 

 
 
 

Warszawa,  22 kwietnia 2021 r. 
DKO-WEK.055.9.2021.AK 
 
 

Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Odpowiedź na Interpelację nr 22451 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

 

składam na Pani ręce odpowiedź na interpelację Posła na Sejm 

RP  

Joanny Frydrych i grupy posłów w sprawie inicjatyw podejmowanych 

w obszarze edukacji domowej.  

 

Szanowni Państwo Posłowie, 

 

 

integralną częścią demokratycznego państwa prawnego jest 

stanowienie i doskonalenie rozwiązań systemowych w oparciu 

o gwarancje, wynikające z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (ustaw). W szczególności zasada ta dotyczy zagadnień 

związanych z procesem kształcenia i nauki.  Ściśle w tym kontekście 

należy dostrzegać budowanie i modernizowanie rozwiązań 

systemowych, które nie tylko mają zaspokajać stałe potrzeby 

edukacyjne rodziców, uczniów, ale także umożliwiać stawianie i 

osiąganie coraz wyższych celów, w coraz bardziej wyspecjalizowanych 

obszarach wiedzy i umiejętności. Obowiązujące rozwiązania systemowe 

w tym obszarze należy rozpatrywać jednak łącznie.   
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W praktycznym i funkcjonalnym wymiarze warunkiem niezbędnym 

dla realizacji celów edukacyjnych jest i musi być także zdolność jego 

jednostek organizacyjnych do zapewnienia uczniom i rodzicom 

(wszystkim) równego i optymalnie organizowanego dostępu do edukacji  

i wiedzy. W takim porządku formalnym należy zatem identyfikować 

powołane przez ustawodawcę przepisy ustawy (art. 37 ustawy Prawo 

oświatowe), dotyczące możliwości realizacji obowiązku nauki poza 

szkołą (nauczanie domowe). Z niebudzących wątpliwości względów nie 

jest to jednak ustanowienie równoległej czy konkurencyjnej ścieżki 

kształcenia, ale powołanie integralnej części systemu oświaty. Ma on 

gwarantować uczniom realizację ścieżki kształcenia, odpowiednią do 

etapu rozwojowego, zmieniających się potrzeb i oczekiwań 

edukacyjnych.   

W wymiarze instytucjonalnym powyższe jest realizowane w systemie szkół 

stacjonarnych, działających w oparciu o wyspecjalizowaną i stale 

doskonaloną kadrę nauczycieli. Daje to rodzicom gwarancje kształcenia 

i wychowania dzieci niezależnie od możliwości organizacyjnych, 

indywidualnej sytuacji zawodowej i osobistej. W ujęciu historycznym 

rozwiązanie to jest częścią wielkiej zmiany cywilizacyjnej.   

Jednakże wykonywaniem takich samych obowiązków i gwarancji 

publicznych w zakresie obowiązku edukacyjnego (obowiązku 

przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki) jest ustanowienie 

przepisami ustawy zwykłej w art. 37 ustawy Prawo oświatowe możliwości 

realizacji takiego obowiązku poza szkołą (w warunkach domowych).1   

 

Przepis art. 37 ustawy Prawo oświatowe potwierdza zatem przede 

wszystkim zdolność jednego, tego samego systemu oraz jego jednostek 

organizacyjnych do dostrzegania i odpowiednio indywidualizowania 

procesu kształcenia, o ile istnieją ku temu obiektywnie warunki 

i możliwości. 

 

Jest to jednak równocześnie rozstrzygnięcie 

wewnątrzorganizacyjne szkoły, dyrektora szkoły który za stosowną 

decyzją ponosi odpowiedzialność. Jako legitymizowany przez Państwo 

podmiot prawa oświatowego szkoła (dyrektor szkoły) potwierdza 

świadectwem uzyskanie przez ucznia określonej wiedzy na określonym 

                                            
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
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poziomie edukacyjnym. Zdolność do podjęcia decyzji o zezwoleniu na 

realizację obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą ma dyrektor każdej 

szkoły publicznej i niepublicznej; decyzje podejmuje po spełnieniu przez 

rodziców tych samych, jednolitych warunków wskazanych ustawą.   

 

Istnienie i powołanie zróżnicowanych możliwości realizacji 

obowiązku nauki nie oznacza, że gwarancje i rekomendacje publiczne 

mogą być w takim porządku jakościowo różnicowane. Fakt ten nie 

zmienia bowiem zawsze takich samych celów i takich samych 

obowiązków władzy publicznej wobec wszystkich obywateli w sferze 

edukacji (zarówno uczących dzieci instytucjonalnie, jak 

i pozainstytucjonalnie). Ustanawiając powszechne wymogi edukacyjne 

(także podstawy programowe) Państwo gwarantuje przekazywanie 

jednolitych treści, w tym także istotnych z punktu widzenia kształtowania 

tożsamości narodowej, wspólnych celów i wartości.     

 

Należy mieć na uwadze, że możliwość realizacji obowiązku nauki  

w trybie przepisów art. 37 ustawy Prawo oświatowe ze względu na dobro 

dziecka i jakość jego procesu kształcenia jest decyzją odpowiedzialną. 

Ze względów na uwarunkowania społeczne, zawodowe możliwość 

ta dotyczy nie każdej, ale wybranej, szczególnej grupy rodziców. 

Stosowne decyzje w tym zakresie muszą być odpowiednio 

podejmowane na poziomie domu rodzinnego, szkoły i w sposób 

zakładający uprzednie uzyskanie przez dyrektora pewności co do 

bezpieczeństwa takiej decyzji.  

Powyższy sposób realizacji obowiązku szkolnego i nauki nie może 

powodować jakiejkolwiek przerwy w procesie uczenia dziecka i 

powinien zapewniać mu adekwatne i systematyczne postępy.  

 

      Z wyrazami szacunku  
 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

Tomasz Rzymkowski 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


