
Zasady organizacji nauki dla wychowanków Katolickiego Ośrodka „Dom Nadziei” 

(w oparciu o Ustawę o systemie oświaty nowelizacja z dnia 12 maja 2022 Dz. U. poz. 1116 

z dnia 26 maja 2022) 

1. Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” jest podmiotem leczniczym, w którym obowiązek nauki 

szkolnej dla osób poniżej 18 r,ż. jest możliwy w formie zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość za zgodą dyrektora dotychczasowej szkoły pacjenta. 

2. Nie ma potrzeby występowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem 

o wydanie orzeczenia o nauczaniu indywidulanym. 

3. Rodzice przed przyjęciem do ośrodka występują z wnioskiem do dyrektora szkoły, 

do której uczęszcza ich dziecko, o umożliwienie uczniowi realizacji w ośrodku (podmiocie 

leczniczym) zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość (art. 128 pkt 4 

ustawy). 

4. Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do ośrodka na wniosek 

nauczyciela, kierownika ośrodka lub upoważnionego przez niego lekarza, może – ze 

względu na stan zdrowia ucznia – zezwolić na: 

- odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

- zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych; 

- odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez 

lekarza. (art. 128 pkt. 6 ustawy). 

Sugerujemy, aby decyzja dyrektora wynikała ze sposobu dotychczasowej realizacji 

obowiązku szkolnego przez ucznia.  

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są realizowane: 

- z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

- wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

- przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działań, lub 

- w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. (art. 125a, pkt. 3 ustawy). 

W Katolickim Ośrodku Dom Nadziei pacjenci otrzymują drogą elektroniczną zadania od 

nauczycieli, które powinni wykonać i określonym czasie odesłać do szkoły.  

Rodzice w przypadku nauczania zdalnego maja obowiązek wyposażyć swoje dziecko 

w niezbędny sprzęt komputerowy oraz słuchawki z mikrofonem. 


