
  
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW  
  w związku z  

 Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 35) 
 

Wychowanie przedszkolne. 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Obowiązek szkolny  dla dzieci 7-letnich . 
Od 1 września 2016 roku zniesiony został obowiązek  podjęcia nauki w klasie I szkoły 
podstawowej przez dzieci 6-letnie. 
W związku z nowelizacją  u.o.s.o. obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat   oraz trwa do 
ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

W praktyce dla roku szkolnego 2016-2017 :podjęcie  obowiązku  szkolnego  dotyczyć będzie   dzieci  

urodzonych  w 2009 roku.  

Roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. 
 

Zmiany w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty 
od  roku szkolnego 2016-2017: 

     W związku z tym, iż znowelizowane przepisy  określają, iż dzieci w wieku 3–5 lat mają 
prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego oraz w związku z  obowiązkiem rozpoczęcia nauki w szkole 
przez dzieci 7-letnie – od roku szkolnego 2016-2017  zniesiony  został obowiązek spełniania  
rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. 
 

Dziecko w wieku 6 lat będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  
 Obowiązek ten  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 6 lat.  
W przypadku dziecka, które otrzymało decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku 
szkolnego    obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego 
rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

 

 

 



W praktyce dla roku szkolnego 2016-2017 

 roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego spełniać będą dzieci: 

 6- letnie, czyli urodzone w  2010 roku,  

 dzieci powyżej 7- go roku życia kontynuujące edukację przedszkolną  na podstawie  przedłożonej w 

przedszkolu  decyzji o odroczeniu spełniania przez dziecko  obowiązku szkolnego w roku szkolnym 

2016-2017  

 dzieci, które drugi rok  decyzja rodziców kontynuować będą  naukę w I klasie szkoły podstawowej  
 

Dzieci 5-letnie – tzn. urodzone w 2011 roku nie  będą  objęte koniecznością spełniania rocznego obowiązku 

przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczną od  roku szkolnego 2017-2018.  
 

O możliwości przyspieszenia  obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. 

Naukę w szkole podstawowej będzie mogło  rozpocząć też  dziecko , które w danym roku 
kalendarzowym kończy 6-lat. 
Nastąpi  to na pisemny  wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, złożony do 
dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko .  

 Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie , jeżeli dziecko:  
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,  
              albo 
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą 
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

Odroczenie obowiązku szkolnego. 
 

Ustawa określa możliwość odroczenia spełniania  obowiązku szkolnego  dla dziecka , 
które ukończyło  7  -lat . 

  Do przedszkola będą mogły uczęszczać nadal  także dzieci starsze-powyżej 7 roku życia .  
Warunkiem  niezbędnym  dla przyjęcia  dziecka jest  w tym przypadku przedłożenie w 
przedszkolu   przez rodzica /prawnego opiekuna/ pisemnej decyzji dyrektora  publicznej 
szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o odroczeniu  obowiązku szkolnego 
dla dziecka na aktualny /bieżący/ rok szkolny.  
 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego następuje na pisemny wniosek rodziców/ prawnych 
opiekunów / dziecka złożony do dyrektora  publicznej szkoły podstawowej w 
obwodzie której dziecko mieszka.  

2. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły . W formie pisemnej przekazuje ją  
rodzicom .  

Przy  czym, od 1 września 2016 r.  

przypadki w których dziecko może otrzymać decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego:   
 

1. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

Przepisy wskazują, iż wobec tych  dzieci będzie   możliwość  dwukrotnego odroczenia 

obowiązku szkolnego. 



Wydłużenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego istnieje wówczas do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (przed zmianami 

możliwość odroczenia  dotyczyła dzieci do ukończenia przez nie  8 roku życia).  

Wniosek wraz z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej składa się w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.  

Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia.   

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym ( to 

znaczy odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego). 

2. 

w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok szkolny. 

Warunek -jeżeli dziecko uzyska opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której 

wynika potrzeba odroczenia.  

Wniosek wraz z  taką opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej rodzice   składają do 

dyrektora szkoły  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 

dnia 31 sierpnia.  

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym ( to 

znaczy droczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 
 

Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 
 

---------------------------------- 
Zasadnicze znaczenie   w przypadku ubiegania się  o odroczenie obowiązku szkolnego ma    
opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, którą to  poradnia wydaje : 

 na pisemny  wniosek  rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka ; 

 oraz po analizie wyników  przeprowadzonego  badania poziomu kompetencji dziecka, 
z których wynika , czy istnieje  potrzeba odroczenia obowiązku podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole, czy też nie istnieją  przeciwwskazania do  spełniania przez dziecko  
obowiązku szkolnego ( w tym z uwzględnieniem wynikających z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego) . 

Prawo do wydawania opinii  mają  publiczne albo niepubliczne poradnie psychologiczno- -
pedagogiczne, założona zgodnie z art. 82 oraz zatrudniająca pracowników posiadających 
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych.  W wyborze  poradni nie obowiązuje tzw. rejonizacja . 

Opinie  poradnie  wydają w ciągu:  

 nie dłużej niż 30 dni 



 w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 60 dni 

 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego jeśli w celu wydania 
opinii niezbędne było przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie 
zdrowia dziecka. 

( na podst. rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) 

  


