
Zmiany w realizacji obowiązku 
rocznego przygotowania 

przedszkolnego i obowiązku 
szkolnego od roku szk. 2016/2017 

 
INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 styczeń 2016 r. 



Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw  

(Dz. U. 2016, poz. 35) 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty to: 

1. prawo dziecka od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, 

2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego przez dziecko 6 - letnie, 

3. obowiązek szkolny od 7. roku życia, 

4. prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej - na wniosek rodziców - od 6. roku życia, pod 
warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, lub uzyskania opinii poradni o 
możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku 
niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego, 

5. możliwość odroczenia obowiązku szkolnego - nie dłużej jednak niż o jeden rok, 

6. wydłużenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9. roku życia, 

7. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół - w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania 
pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, 

8. przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez jednostkę samorządu terytorialnego 
zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego publicznej szkoły lub 
placówki, 

9. przywrócenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, 

10. powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i 
wicekuratorów oświaty. 

 



I. Dzieci urodzone w 2010 r. 

Rodzice mają prawo zapisać dziecko 6-letnie do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, jeżeli dziecko: 

• korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w 
szkole podstawowej, albo 

• posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,  

albo 

• rodzice mają prawo pozostawić dziecko w oddziale 
przedszkolnym/przedszkolu. 



Skutki zapisania dziecka 6-letniego do pierwszej klasy  

• Dziecko jest przyjmowane do szkoły z urzędu – jeżeli 
uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole  

• Dziecko otrzyma bezpłatnie do korzystania podręczniki (są 
wypożyczane z biblioteki szkolnej)  oraz materiały 
ćwiczeniowe (są przekazywane na własność) 

• Skład oddziału(klasy) może być inny niż grupy przedszkolnej, 
do której uczęszczało dziecko 

 



Skutki pozostawienia 6-latka w oddziale przedszkolnym 

• Dziecko nie podlega kolejnej rekrutacji – wystarczy złożyć deklarację 
kontynuowania wychowania przedszkolnego 

• Rodzice kupują dziecku podręcznik do wychowania przedszkolnego 

• Może być inny skład grupy, inny wychowawca, może być system 
dwuzmianowy 

 

 Ostateczną decyzję powinni podjąć rodzice dziecka po konsultacji z 
nauczycielem przedszkola, który dokonuje diagnozy przedszkolnej dziecka 
w tym zakresie.  

 W bieżącym roku szkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej nauczyciel powinien przekazać rodzicom w 
marcu, aby mogli podjąć i przekazać decyzję do 31 marca 2016 r. 



II. Dzieci urodzone w 2009 r. 

Rodzice dziecka urodzonego w roku 2009, które obecnie jest w I klasie szkoły 
podstawowej i rozpoczęło naukę jako sześciolatek w roku szkolnym 
2015/2016 - mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki w I klasie 
również w kolejnym roku szkolnym 2016/2017 (art. 9 nowelizacji ustawy).  

 

Taki wniosek mogą złożyć według własnego wyboru do dyrektora szkoły: 

• podstawowej, do której dziecko uczęszcza, 

• podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

• podstawowej innej niż wymienione wyżej, 

• podstawowej niepublicznej 

- w terminie do 31 marca 2016 r. 



Skutki złożenia wniosku do szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza: 

• dziecko od 1 września 2016 kontynuuję naukę w klasie I szkoły 
podstawowej, 

• dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok 
szkolny 2016/2017, 

• do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie I, 
ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz  
nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego, 

• dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania 
nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez 
rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie 
wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi 
zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie 
dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

• w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego 
kontynuuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły 
podstawowej. 

 



Skutki złożenia wniosku do szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka: 

• rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku, 

• dziecko od 1 września 2016 kontynuuję naukę w klasie I, 
• dziecko jest przyjmowane do szkoły z urzędu, 
• do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I, ale nie 

podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej 
oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego, 

• dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania 
nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez 
rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie 
wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi 
zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie 
dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

• w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego 
kontynuuje ono w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły 
podstawowej. 

 



Skutki złożenia wniosku do szkoły podstawowej innej niż ta do której uczeń 
uczęszcza oraz innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka: 

• rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku, 

• przyjęcie ucznia na rok 2016/2017 następuje w drodze zwykłej rekrutacji, 
• do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I, ale nie 

podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje 
świadectwa szkolnego promocyjnego, 

• dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania 
nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez 
rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie 
wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi 
zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie 
dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

• w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego 
kontynuuje ono w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły 
podstawowej. 

 



Skutki złożenia wniosku do niepublicznej szkoły podstawowej: 

• rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku, 

• przyjęcie ucznia na rok 2016/2017 następuje w drodze rekrutacji ustalonej 
w statucie szkoły, 

• do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I 
dotychczasowej szkoły, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu 
do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego, 

• dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania 
nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez 
rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie 
wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi 
zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie 
dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

• w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego 
kontynuuje ono w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły 
podstawowej. 



III. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 
2008 r. (1 stycznia – 30 czerwca) 

Rodzice dziecka urodzonego w pierwszej połowie 2008 r., 
które w tym roku szkolnym uczy się w drugiej klasie, 
mogą złożyć wniosek, aby dziecko mogło kontynuować 
naukę w klasie II w kolejnym roku (art. 11 nowelizacji).  

 

Taki wniosek mogą złożyć według własnego wyboru do 
dyrektora szkoły: 

• podstawowej, do której dziecko uczęszcza, 
• podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 
• podstawowej innej niż wymienione wyżej, 
• podstawowej niepublicznej 
- w terminie do 31 marca 2016 r. 



Skutki złożenia wniosku do szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza: 

• dziecko od 1 września 2016 kontynuuję naukę w klasie II, 

• do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie II, 
ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie 
otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. 

 



Skutki złożenia wniosku do szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 
mieszka: 

• rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku, 

• dziecko od 1 września 2016 kontynuuję naukę w klasie II, 

• dziecko jest przyjmowane do szkoły z urzędu, 

• do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II, ale nie 
podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej 
oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. 

 



Skutki złożenia wniosku do szkoły podstawowej innej niż ta, do której uczeń 
uczęszcza oraz innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka: 

• rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku, 

• przyjęcie ucznia na rok 2016/2017 następuje w drodze zwykłej rekrutacji, 

• do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II, ale nie 
podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymuje 
świadectwa szkolnego promocyjnego. 

 



Skutki złożenia wniosku do niepublicznej szkoły podstawowej: 

• rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której 
dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku, 

• przyjęcie ucznia na rok 2016/2017 następuje w drodze rekrutacji ustalonej 
w statucie szkoły, 

• do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie II 
dotychczasowej szkoły, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu 
do klasy III oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. 

 



IV.  W roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie I  
szkoły podstawowej podejmą: 

• dzieci urodzone w 2010 r., które, na wniosek 
rodziców, jako sześciolatki - zostaną zapisane do 
klasy pierwszej, 

• dzieci urodzone w 2009 r., które, na wniosek 
rodziców, będą kontynuować naukę w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2016/2017, 

• dzieci urodzone w 2009 r., którym, na wniosek 
rodziców, w roku szkolnym 2015/2016 odroczono 
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. 

 

 



V.  Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego 

Rodzice mogą do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, wystąpić do dyrektora z wnioskiem o 
odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki, pomimo osiągnięcia 
przez nie wieku, w którym powinno obowiązkowo pójść do szkoły.  

 
Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły podstawowej 

obwodowej tego dziecka.  
 
Do wniosku załącza się opiniię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.  

 
Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 



VI. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zachowana została możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku 
szkolnego (raz w wieku 7 lat i drugi raz w wieku 8 lat dziecka).  

 
Odroczenia dokonuje dyrektor szkoły podstawowej obwodowej na wniosek rodziców 

złożony nie później niż do 31 sierpnia danego roku.  
Dzieciom tym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie 

dłużej niż do 9. roku życia.  
Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię 

poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku 
szkolnego w danym roku szkolnym.  

Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, mogą 
kontynuować przygotowanie przedszkolne. 

 
W roku szkolnym 2016/2017 umożliwiono odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego . Dotyczy to dzieci 
urodzonych: 

• w roku 2007, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 
2015/2016, 

• w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym odroczono spełnianie 
obowiązku szkolnego w roku szkolnym odpowiednio 2015/2016. 

 



VII. Decyzja organu prowadzącego co do szkoły, w której 
następuje realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko 

• Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 
rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej 
do 15 czerwca 2016 r. burmistrz może wskazać 
jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę 
podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której 
dziecko mieszka jeżeli spodziewana liczba 
uczniów w klasie I: 

• w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich 
lub w miastach do 5000 mieszkańców nie 
przekracza 7, 

• w pozostałych szkołach nie przekracza 11 (art. 8 ustawy). 

 


