SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIĄTKU

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,
OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI
W Polsce nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia.
I.
OBOWIAZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
2. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 5 lat.
3. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
4. Zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego może być
wydane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.
Rodzice dziecka w wieku 5 lat są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku :
a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy
bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy
administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o spełnianiu przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
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II.

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat (od roku szkolnego 2014/2015), oraz trwa do ukończenia
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Od 1 września 2014 r.:



obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie,
urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
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 (wniosek rodziców);

3. Od 1 września 2015 r.:


obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r.,
które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci
z rocznika 2009 (6-latki).

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia
nauki szkolnej.
5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej
przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego.
6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
8. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum,
publicznych albo niepublicznych.
9. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego
u pracodawcy.
10. Obowiązek szkolny może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy
bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy
administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
11. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić,
w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
12. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą może być wydane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
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c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych.
13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo
ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany
rok szkolny z dyrektorem szkoły, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
14. Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również
spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.
III.

OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1)
2)
3)
4)

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego
spełnianego :
a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy
bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy
administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

Rodzice dziecka, które ukończyło gimnazjum i podlega obowiązkowi nauki (nie ukończyło 18 lat)
oraz zamieszkuje na terenie gminy Piątek zobowiązani są poinformować Wójta Gminy Piątek
za pośrednictwem Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku :



o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko, w terminie do 30 września;
o zmianach w tym zakresie, bez zbędnej zwłoki.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie
zezwolenia dyrektora szkoły do której dziecko zostało przyjęte, są obowiązani do zapewnienia
dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
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IV.

EGZEKWOWANIE OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

Gmina Piątek jest wierzycielem :
 obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 obowiązku szkolnego
 obowiązku nauki
Niespełnianie:
 obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
przez dziecko 5-cio letnie;
 obowiązku szkolnego;
 lub obowiązku nauki
podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego przez dziecko 5-cio letnie, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej,
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez realizowanie przygotowania
zawodowego u pracodawcy.
W przypadku uzyskania informacji o niespełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki Gmina Piątek jest zobligowana
wystosować pisemne upomnienie do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka/małoletniego,
zawierającego wezwanie do wykonania tego obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od doręczenia niniejszego
upomnienia.
Dopełnienie realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki przez dziecko/małoletniego spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach), do nich też stosuje
się środek egzekucji administracyjnej, jakim jest grzywna w celu przymuszenia (grzywny nie stosuje
się wobec małoletniego). Grzywna może być nakładana kilkakrotnie, w tej samej lub wyższej kwocie
(art. 121 § 1 ustawy o egzekucji w administracji). Każdorazowo nałożona grzywna nie może
przekroczyć kwoty 10 000 zł, zaś łącznie grzywny nie mogą przekroczyć 50 000 zł.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, Samorządowa Administracja Placówek
Oświatowych w Piątku prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez małoletnich
zamieszkałych na terenie gminy Piątek.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015 z późniejszymi zmianami).
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