
Od września 2009 r. nasze dwie najstarsze córki są w edukacji domowej w szkołach 
SECh „Arka” we Wrocławiu. W tej chwili są w 2 i 3 klasie gimnazjum. Wcześniej przez trzy 
lata uczyły się w ramach brytyjskiego systemu edukacyjnego, ale także w domu. O naszych 
doświadczeniach tych pierwszych lat można przeczytać w książce wydanej pod redakcją 
państwa Zakrzewskich „Edukacja domowa Polsce” oraz w niektórych miejscach naszego 
trochę zaniedbanego ostatnio bloga: taylortimes.blog.onet.pl. 
Do powrotu do polskiego systemu edukacji zachęciła nas zmiana w ustawie, zezwalająca 
rodzicom na wybór szkoły, do której składają wniosek o „spełnianie obowiązku szkolnego 
poza szkołą”. Zależało nam na szkole o chrześcijańskim światopoglądzie. Poznańska Szkoła 
Króla Dawida, chociaż otwarta na edukację domową od początku swego istnienia, nie ma na 
razie potrzebnego nam gimnazjum. Stąd nasz wybór padł na najbliższą „Ark ę” we 
Wrocławiu. Okazało się, że tuż przed nami z podobną prośbą wyszli rodzice jednego z 
uczniów Arki, więc nasze pojawienie się nie było zupełną nowością. Zostaliśmy przyjęci 
pozytywnie, może z niewielkim zdziwieniem, ale i z dużą dozą życzliwości ze strony 
zarówno pani dyrektor, jak i wszystkich nauczycieli.  

Wspólnie z dyrekcją ustaliliśmy, że w tym pierwszym roku szkolnym dziewczynki 
będą zdawały egzaminy semestralne – w ten sposób już w styczniu zarówno my, jak i 
nauczyciele, mogliśmy mieć rozeznanie, jak nam idzie, i wystarczająco dużo czasu do końca 
roku szkolnego, by coś zmienić w razie kłopotów. Dziewczyny szły przez egzaminy 
styczniowe i czerwcowe jak burza. Właściwie już po tych pierwszych styczniowych mogły 
umawiać się na kolejne w kwietniu i maju – z tych przedmiotów, z których czuły się gotowe. 

 W bieżącym roku szkolnym dołączyła do nas jeszcze jedna gimnazjalistka z 
Poznania. Otrzymaliśmy również wolną rękę jeśli chodzi o terminy egzaminów. Dziewczyny 
zdawały np. materiał z pierwszego semestru z 3 przedmiotów już jesienią – bo wtedy 
intensywnie nad nimi pracowały, kolejne egzaminy również ustalamy indywidualnie, 
bezpośrednio z danym nauczycielem, kiedy uważamy, że materiał jest już opanowany. 
Niektóre przedmioty zdajemy semestralnie, inne rocznie – według naszego wyboru. 

Jesteśmy mniej więcej na półmetku naszej edukacji domowej pod skrzydłami 
Gimnazjum „Arka”. Niezmiernie się cieszymy, że nasza współpraca przebiega bez 
problemów, o które tak łatwo w początkowym zetknięciu szkoły z rodzinami uczącymi w 
domu. Egzaminy dla dziewczyn pozostają sporym wyzwaniem intelektualnym i 
emocjonalnym. Dla rodziców zresztą również . Dlatego piszę ‘zdajemy’, chociaż czasem 
nawet się nie pojawiam we Wrocławiu . I dlatego ważne jest dla nas, że możemy decydować 
o ich terminach oraz że przebiegają one w dobrej, życzliwej atmosferze. W ostatecznym 
rozrachunku egzaminy związane z edukacją domową to niewielka cena, którą płacimy za 
swobodę życia bez codziennego kieratu państwowego gimnazjum. 
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