
  INFORMACJA DLA RODZICÓW  

EDUKACJA SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO  
I SIEDMIOLETNIEGO 

   

            Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich została 
opracowana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r., poz.59 ze zmianami)  

INFORMACJE OGÓLNE 

 W polskim systemie prawnym nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 

18. roku życia. 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej 
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 o możliwości rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-
pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe. 

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione 
z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko 
mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

6. Wniosek o odroczenie składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy   7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku 
szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której 
dziecko mieszka i należy do niego dołączyć opinię, z której wynika potrzeba 
odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo 
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniająca warunki 
określone w ustawie Prawo oświatowe. 

8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. 

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone 



nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat. 

10. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko 
mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

11. Wniosek o odroczenie 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 31 sierpnia. 
Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 
obowiązku szkolnego. 

12. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której 
dziecko mieszka i należy do niego dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez 
dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo 
oświatowe. 

13. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

14. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, czyli dziecka 
7-letniego oraz dziecka 6 -letniego, które na wniosek rodziców ma 
rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej  w roku 
szkolnym 2018/2019 są obowiązani do: 

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 
szkoły podstawowej; 

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się 
do zajęć; 

4)      informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 
dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, którym dziecko mieszka, o 
realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy 
przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

 


