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Krótki opis 

procedury  

 

 Procedura zawiera przypomnienie najważniejszych zadań szkoły w zakresie kontroli 

obowiązku szkolnego wynikających z ustawy o systemie oświaty.  

 

 
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego: 

 
1.  Obowiązek szkolny dzieci rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 

one 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej (nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego tego roku kalendarzowego, w którym kończą 17 lat). 

2.  Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie 

(rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. 

z tym, że; 

a. spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców; 

b. spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie 

(urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku 

decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również 

kolejne roczniki; 

3.  We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 

1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).  

4.  Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 

5.  Na wniosek rodziców, naukę może rozpocząć dziecko, które kończy 6 lat. 

6.  Decyzję o wcześniejszym spełnianiu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

7.  Z uzasadnionych powodów dziecko może mieć odroczenie spełniania obowiązku 

szkolnego (nie dłużej niż jeden rok). 

8.  Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor w oparciu o orzeczenie lekarza lub poradni 

pedagogiczno-psychologicznej i w porozumieniu z rodzicami. 

9.  Ewidencję dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi 

szkolnemu prowadzi sekretarka szkoły. 

10.  Systematycznie, na początku każdego roku szkolnego, rejestruje potwierdzenia spełniania 

obowiązku szkolnego dzieci z obwodu, przesyłane z innych szkół. 

11.  Odnotowuje odroczenia i przyjęcia dzieci z rocznym wyprzedzeniem. 

12.  Jeśli uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, pedagog współpracując z sekretarką ustala 

przyczynę i jeśli jest to zaniedbanie ze strony rodziny, dyrektor zgłasza sprawę do organu 
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prowadzącego. 

13.  Notoryczne wagary, niewydolność wychowawcza rodziny, mogą spowodować przekazanie 

sprawy do sądu rodzinnego. 

14.  Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci kontroluje dyrektor szkoły. 
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