Procedura odroczenia obowiązku szkolnego
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmianami / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/
- Ustawa Sejmu RP z dn. 30.08.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustaw o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. ustawa sześciolatkowa (Dz.U. z dn. 30.X.2013r. poz. 1265)
- ustawa z dn. 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw po art.13c
dodano art.13e, z dn. 01.09.2014r. wszedł z życiem art.14 ust.1a

Miejsce załatwienia sprawy: sekretariat szkoły
Termin: Niezwłocznie po otrzymaniu opinii publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Czas: W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00- 14.30
Dokumenty:
1. Opinia publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego – zał. nr 1 do niniejszej procedury.
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może by odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
2. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy donieść do sekretariatu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 w Rybniku opinię publicznej lub niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów
o odroczenie obowiązku szkolnego.
3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu, w obwodzie
którego dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i wniosku rodziców:
a) po otrzymaniu opinii publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, rodzic musi złożyć do dyrektora szkoły podstawowej obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o wydanie decyzji odraczającej realizacje obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wraz z opinią publicznej lub niepublicznej Poradni.
b) Decyzja pozwala na wypełnienie przez rodzica oświadczenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej, pod warunkiem, że zostanie złożona w czasie wyznaczonego terminu rekrutacji, składania
tych oświadczeń. Wówczas dziecko pozostaje w przedszkolu.
c) Jeżeli decyzja o odroczeniu nie zostanie złożona w terminie składania oświadczeń woli kontynuacji, dziecko traci miejsce w swoim aktualnym przedszkolu i może wówczas wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4. Jeżeli nie zostanie wydana decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego, a dziecko nie brało
udziału w rekrutacji, to dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I publicznej szkoły
podstawowej obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek
szkolny może by odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

dziecko kończy 10 lat. Dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Zał. 1
do procedury odroczenia obowiązku szkolnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
w Rybniku

Wzór wniosku rodzica/ prawnego opiekuna o odroczenie obowiązku szkolnego
Rybnik, dn. …………………………

………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………
(telefon)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
w Rybniku

WNIOSEK
o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Zwracam się z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym
……………/…………… przez mojego syna/ moją córkę ………………………………………..
………………………………… ur. …………………………. w ………………………………
na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ……………………………….
nr ………………………….

z dnia …………………… .

Załączniki:
1. Opinia publicznej/ niepublicznej PPP nr ………………………………………………..

…………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zał.2
wzór decyzji dyr. ZSzP15 w Rybniku
w sprawie wcześniejszego przyjęcia
dziecka do szkoły

............................................
............................................

................................................

/nazwa i adres szkoły/

/miejsce, data/

Pan/Pani
.........................................
.........................................
.........................................

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67,
poz. 329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr
162, poz. 1126) i po rozpatrzeniu wniosku Pana/i z dnia .................. oraz biorąc pod uwagę pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ...................... wydaną w dniu ...................... wyrażam zgodę
na

wcześniejsze

przyjęcie

............................

urodzonego/ej

w

dniu

......................

do

szkoły

................................. z dniem 1 września ...... roku.

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/i odwołanie do Kuratora Oświaty w ....................................... za
pośrednictwem dyrekcji tutejszej szkoły w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

................................................
/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

Zał.3
wzór decyzji dyr. ZSzP15 w Rybniku
dot. odmowy wcześniejszego przyjęcia
dziecka do szkoły

............................................
............................................

................................................

/nazwa i adres szkoły/

/miejsce, data/

Pan/Pani
.........................................
.........................................
.........................................

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r.
Nr 67, poz. 329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz.
759, Nr 162, poz. 1126) i po rozpatrzeniu wniosku Pana/i z dnia ........................... oraz biorąc pod uwagę
opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ........................... wydaną w dniu ...................... nie wyrażam zgody na wcześniejsze przyjęcie dziecka Pana/i ....................................... urodzonego/ej w dniu
............................... do szkoły z dniem 1 września ...... roku.

Uzasadnienie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ........................... w swej opinii z dnia ......................................
stwierdziła, że ..................…………nie wykazuje jeszcze dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki
w szkole.
Kopia opinii Poradni w załączeniu.

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/i odwołanie do Kuratora Oświaty w .......................................
za pośrednictwem dyrekcji tutejszej szkoły w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

................................................
/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

Zał.4
wzór decyzji dyr. ZSzP15 w Rybniku
w sprawie odroczenia
spełnienia obowiązku szkolnego

............................................
............................................

................................................

/nazwa i adres szkoły/

/miejsce, data/

Pan/Pani
................................................
................................................
................................................

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r.
Nr 67, poz. 329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz.
759, Nr 162, poz. 1126) i po rozpatrzeniu wniosku Pana/i z dnia ................. oraz biorąc pod uwagę opinię
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ................ wydaną w dniu ................ odraczam rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko Pana/i ...............urodzone w dniu ............ do dnia 31 sierpnia
......... roku, to jest o jeden rok. W czasie odroczenia dziecko może uczęszczać do przedszkola lub do oddziału dla 6-latków tutejszej szkoły.

Uzasadnienie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ................................ w swojej opinii z dnia .........................
stwierdziła, że istnieją następujące przesłanki odroczenia spełniania przez dziecko Pana/i obowiązku szkolnego.
Kopia opinii Poradni w załączeniu.
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/i odwołanie do Kuratora Oświaty w ..........................
za pośrednictwem dyrekcji tutejszej szkoły w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

................................................
/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

Zał.5
wzór decyzji dyr. ZSzP15 w Rybniku w sprawie
odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego przez dziecko
zakwalifikowane do kształcenia specjalnego

............................................
............................................
/nazwa i adres szkoły/

................................................
/miejsce, data/

Pan/Pani
.........................................
.........................................
.........................................

Na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67,
poz. 329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759,
Nr 162, poz. 1126) oraz zakwalifikowania dziecka Pana/i ...................................... ur. ...........................
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ...................... pismem z dnia .......................... do kształcenia specjalnego odraczam rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego do dnia 31 sierpnia ........... roku, to
jest o dwa lata. Pismo Poradni w załączeniu.

W czasie odroczenia dziecko Pana/i może uczęszczać do Przedszkola Specjalnego w .....................................
lub do innego przedszkola.
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/i odwołanie do Kuratora Oświaty w ....................................... za
pośrednictwem dyrekcji tutejszej szkoły w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

................................................
/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

Zał.6
wzór pisma upominającego rodziców/ prawnych opiekunów
dziecka odnośnie do niespełnienia obowiązku szkolnego

............................................
............................................

................................................

/nazwa i adres szkoły/

/miejsce, data/

Pan/Pani
.........................................
.........................................
.........................................

Upomnienie
Na podstawie art. 18, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329;
zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.
1126) i ustawy z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 1991 r. Nr 36,
poz. 167) wobec nieuczęszczania ..................................zamieszkałego ................... od dnia ................ roku
do szkoły i braku jakiegokolwiek usprawiedliwienia przyczyn nieobecności wzywam Pana/ią do spełnienia
przez dziecko obowiązku szkolnego najpóźniej do dnia ............................................. roku.
Niezastosowanie się Pana/i do niniejszego wezwania w ustalonym wyżej terminie spowoduje skierowanie
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

................................................
/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

