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Obowiązek szkolny

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

2.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)

Ogólny opis

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. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu.

3.Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka kontroluje spełnianie obowiązku
szkolnego.

4.Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

5.Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % dni zajęć w szkole
podstawowej lub placówce.

Informacje dodatkowe

1.Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub
niepublicznej.

2.Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się udział dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych, organizowanych zgodnia z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1878 oraz z 2019 r. poz. 730).

3.Na wniosek rodziców dyrektor publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, do której
dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dzieckoobowiązku szkolnego poza szkołą.

https://sip.lex.pl/#/document/16796239?unitId=art(7)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796239?unitId=art(7)ust(3)&cm=DOCUMENT


4.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

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, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku
szkolnego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe (tj.
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, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego
państwa w Polsce oraz przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą
kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z
podstawą programową kształcenia ogólnego) oraz o każdej  zmianie w tym zakresie.

5.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko o jeden rok szkolny. Wniosek składa
się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31
sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie .
Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez
dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z
art. 168 Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko,
któremu odroczono rozpoczęcie spełniania kontynuuje przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.

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

dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko jeżeli korzystało z wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub

posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

7.Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych szkół



podstawowych, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie
ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora
publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o
zmianach w spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

Postępowanie egzekucyjne

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej na podstawie
art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego jest grzywna
w celu przymuszenia. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej.
Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, nieuczęszczanie dziecka
do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych.
Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana
kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może
przekroczyć kwoty 10 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie
przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnymw
administracji). Stosownie do art. 124 § 1 ustawy egzekucyjnej nałożone grzywny
w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji
należności pieniężnych, określonych w ww. ustawie egzekucyjnej.
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