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W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, który od 1 września 

2014 r. obejmie obligatoryjnie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej 

połowie 2008 r., poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżywają 

oblężenie. Rodzice, szczególnie dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny 

w wieku sześciu lat, wyrażając obawy związane z adaptacją dziecka do 

warunków szkolnych występują do poradni z wnioskami o wyrażenie opinii 

niezbędnych do odroczenia obowiązku szkolnego. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przypomnienie i uporządkowanie 

regulacji prawnych dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego. Zawarto 

w nim również zmiany w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego, które 

przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Prawo i sześciolatki

Reforma obniżenia wieku rozpoczęcia speł-

niania obowiązku szkolnego wzbudzała i nadal 

wzbudza obawy społeczne, ma swoich zwolenni-

ków i przeciwników. Nie zmienia to jednak fak-

tu, że  po  trwających prawie pięć lat zawirowa-

niach prawnych przełomową datą wprowadzenia 

zmian dotyczących obniżenia wieku obowiązku 

szkolnego jest dzień 1 września 2014  r., kiedy 

to wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 19 marca 

2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw1, tzw. usta-

wy sześciolatkowej w brzmieniu nadanym usta-

wą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie usta-

wy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw2. 

Na podstawie ww. przepisów w roku szkol-

nym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolne-

go rozpoczynają, obok dzieci siedmioletnich 

urodzonych w roku 2007 r., również dzieci sze-

ścioletnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 

30 czerwca 2008 r. W roku szkolnym 2015/2016 

obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci 

urodzone w drugiej połowie 2008 r. (od 1 lipca 

do 31 grudnia) oraz dzieci urodzone w 2009 r.3 

Rok szkolny 2015/2016 będzie zatem pierw-

szym rokiem, w którym obowiązek szkolny zo-

stanie nałożony na wszystkie dzieci, które w da-

nym roku kalendarzowym kończą sześć lat. 

Ustawa sześciolatkowa wprowadza również 

zmiany związane z organizacją pracy szkoły doty-

czące liczebności oddziałów klas I-III szkół pod-

stawowych oraz podziału uczniów klasy pierwszej 

na oddziały.

Zajęcia edukacyjne w  klasach I-III szkoły 

podstawowej mają być prowadzone w  oddzia-

łach liczących nie więcej niż 25 uczniów (do art. 

61 ustawy o  systemie oświaty dodany zostanie 

ust. 3 i 4).4 W roku szkolnym 2014/2015 przepis 

ten będzie miał zastosowanie w klasach pierw-

szych publicznych szkół podstawowych. W klasie 

drugiej publicznej szkoły podstawowej powyższa 

regulacja będzie miała zastosowania – od roku 

szkolnego 2015/2016, a w klasie trzeciej publicz-

nej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 

2016/2017.5

Limit 25 uczniów w oddziałach klas I-III szko-

ły podstawowej nie będzie miał zastosowania do 

oddziałów w  szkołach podstawowych integra-

cyjnych, oddziałów integracyjnych w  szkołach 

podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów 

w szkołach podstawowych specjalnych i oddzia-

łów specjalnych w szkołach podstawowych ogól-

nodostępnych.4 Liczbę uczniów w  tych oddzia-

łach określają przepisy rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statu-

tów publicznego przedszkola i publicznych szkół.6

W  latach szkolnych 2014/2015 i  2015/2016 po-
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dział uczniów klasy pierwszej publicznej szko-

ły podstawowej na oddziały będzie dokonywany 

według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od 

uczniów najmłodszych.

Wskazówka

Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawo-

wej dokonując podziału będzie mógł przyjąć ucznia 

do klasy pierwszej odstępując od powyższej zasady.7

Diagnoza przedszkolna
Zgodnie z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego8, zadaniem nauczycieli jest pro-

wadzenie obserwacji pedagogicznych mających 

na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojo-

wych dzieci oraz dokumentowanie tych obser-

wacji. Z  początkiem roku poprzedzającego roz-

poczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej należy przeprowadzić anali-

zę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest 

zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1)  rodzicom w poznaniu startu gotowości swoje-

go dziecka do podjęcia nauki w szkole podsta-

wowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, 

odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)  nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu 

indywidualnego programu wspomagania i ko-

rygowania rozwoju dziecka, który będzie reali-

zowany w  roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole podstawowej;

3)  pracownikom poradni psychologiczno-pedago-

gicznej, do której zostanie skierowane dziecko, 

w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związa-

nej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplo-

mów i innych druków szkolnych stanowi, że in-

formację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w  szkole podstawowej wydaje się na  podstawie 

dokumentacji prowadzonych obserwacji peda-

gogicznych dzieci objętych wychowaniem przed-

szkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie 

przedszkolnym lub zespole wychowania przed-

szkolnego. 9 

Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zor-

ganizowano oddział przedszkolny, zespół wycho-

wania przedszkolnego i punkt przedszkolny wy-

dają rodzicom dziecka objętego wychowaniem 

przedszkolnym informację o  gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Infor-

mację wydaje się w terminie do końca kwietnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 

w którym dziecko ma obowiązek albo może roz-

począć naukę w szkole podstawowej.10 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na  swojej 

stronie internetowej (www.men.gov.pl) zamieści-

ło komunikat (8 sierpnia 2013 r.) pt. Kogo obej-

muje diagnoza przedszkolna mający na celu wy-

jaśnienie wątpliwości nauczycieli i  dyrektorów 

przedszkoli związanych z tą kwestią. Z powyższe-

go komunikatu wynika, że: 

Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie 

dzieci kończące w  danym roku pięć lat oraz do 

2014 r. dzieci sześcioletnie (do 2015 r. także dzieci 

sześcioletnie urodzone w drugiej połowie 2008 r. 

– przyp. autora). Zgodnie z rozporządzeniem Mini-

stra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-

cenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół, 

zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych mających na celu poznanie możli-

wości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumen-

towanie tych obserwacji.

Dlatego wszystkie dzieci w  grupach pięciolat-

ków powinny być objęte odpowiednim postępowa-

niem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne 

jeszcze w  edukacji przedszkolnej. Zgodnie z  no-

wą podstawą programową, zadaniem nauczycieli 

wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolat-

ków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest 

poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mają-

cych na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwo-

jowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich 

obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprze-

dzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko na-

uki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku 

– listopadzie) należy przeprowadzić analizę goto-

wości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagno-

za przedszkolna).

W  oparciu o  zgromadzone wyniki diagnozy 

przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opraco-

wać i zrealizować indywidualny program wspoma-

gania i korygowania rozwoju dziecka. Celem takiej 

analizy jest także zgromadzenie informacji, które 

po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w pozna-

niu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia 

nauki w  szkole podstawowej, aby mogli je wspo-



58

Prawo i sześciolatki

magać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do 

ich potrzeb.

Następnie, w terminie do końca kwietnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę 

w szkole podstawowej, zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 

7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i  innych druków szkolnych (Dz. U. 

Nr 97, poz. 624, ze zm.), przedszkola wydają ro-

dzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkol-

nym informację o  gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowo-

ści dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzo-

nych przez nauczyciela obserwacji pedagogicznych 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. In-

formacja ta powinna być wydana zarówno rodzi-

com dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich.

Rodzice otrzymują tę informację i  decydują 

o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocz-

nie naukę, jeśli uznają, że  zawarte w  niej uwa-

gi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz 

wspomaganiu jego rozwoju. Natomiast szkoła nie 

ma prawa żądać od rodziców udostępnienia in-

formacji o  gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej.

Decyzja w sprawie odroczenia spełniania 
obowiązku szkolnego

W związku z uchwaloną przez Sejm 21 marca 

2014 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświa-

ty, która między innymi przewiduje odmienne niż 

dotychczas zasady odraczania obowiązku szkolne-

go, dla lepszego zobrazowania dokonanych zmian 

warto przedstawić zarówno regulacje dotychcza-

sowe, jak również nowe, które wejdą w życie nie-

bawem po zakończeniu prac legislacyjnych.

Odroczenie obowiązku szkolnego – 
dotychczasowy stan prawny

Przepis art. 16 ust. 3 i  4 ustawy o  systemie 

oświaty w dotychczasowym brzmieniu przewidy-

wał, że w przypadkach uzasadnionych ważnymi 

przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziec-

ko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie 

dłużej jednak niż o jeden rok.

Decyzję w  sprawie odroczenia obowiązku 

szkolnego podejmował dyrektor publicznej szko-

ły podstawowej, w obwodzie której dziecko miesz-

kało, po zasięgnięciu opinii poradni psychologicz-

no-pedagogicznej.

Przytoczone przepisy nie określały wprawdzie 

osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem 

o wydanie decyzji o odroczeniu obowiązku szkol-

nego. Z uwagi jednak, że postępowanie w sprawie 

odroczenia obowiązku szkolnego jest postępowa-

niem administracyjnym, zakończonym wydaniem 

decyzji administracyjnej, powinno być prowadzo-

ne na podstawie przepisów Kodeksu postępowa-

nia administracyjnego11.

Zgodnie z  art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego postępowanie administracyjne 

wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stro-

ną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obo-

wiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czyn-

ności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek. Mając powyższe na względzie, postępo-

wanie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego 

może być wszczęte na wniosek zainteresowanych 

rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 

W dotychczasowym stanie prawnym wniosek 

o odroczenie obowiązku szkolnego mogli składać 

wyłącznie rodzice dziecka, które nie rozpoczęło 

jeszcze spełniania obowiązku szkolnego (odbywa-

ło roczne przygotowanie przedszkolne w przed-

szkolu, innej formie wychowania przedszkolne-

go lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym 

w szkole podstawowej).

Teoretycznie postępowanie w sprawie odrocze-

nia obowiązku szkolnego mogło zostać wszczęte 

również z urzędu przez dyrektora szkoły, jednak 

w praktyce z takiego trybu postępowania dyrek-

torzy szkół nie korzystali. 

Co do zasady, w dotychczasowym stanie praw-

nym, decyzja dyrektora szkoły w sprawie odrocze-

nia obowiązku szkolnego miała charakter uzna-

niowy (dyrektor nie był związany wnioskiem 

rodziców), uzasadniona była bowiem ważnymi 

przyczynami. Decyzję w sprawie odroczenia obo-

wiązku szkolnego dyrektor szkoły mógł wydać do 

31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego obję-

cie dziecka obowiązkiem szkolnym.

Odroczenie obowiązku szkolnego mogło nastą-

pić nie dłużej niż o jeden rok.

Poradnia uprawniona do wydania opinii
W  dotychczasowym stanie prawnym opinie 

o  zasadności odroczenia obowiązku szkolnego 

mogły być wydawane przez publiczne poradnie 
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psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez 

właściwe jednostki samorządu terytorialnego albo 
niepubliczne poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, czy poradnie specjalistyczne, założone przez 
osoby �zyczne lub osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego, pod warunkiem jednak, 
że  zostały wpisane do ewidencji szkół i  placówek 
niepublicznych prowadzonej przez właściwą dla sie-
dziby poradni jednostkę samorządu terytorialnego.

Dziecko urodzone w pierwszej połowie 
2008 r. w procesie rekrutacji12

Zgodnie z  obowiązującymi od 18 stycznia 
2014  r. nowymi zasadami rekrutacji, do szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko miesz-
ka, przyjmowane jest z  urzędu na  podstawie 
zgłoszenia rodziców. Ponieważ dziecko urodzo-
ne w pierwszej połowie 2008  r. jest objęte obo-
wiązkiem szkolnym, rodzice powinni zapisać go 
do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Fakt ubiegania się przez rodziców dziecka o od-
roczenie realizacji obowiązku szkolnego (złożenie 
wniosku w  poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej o wydanie opinii) nie oznacza, że dziecko będzie 
miało odroczone rozpoczęcie realizacji obowiązku 
szkolnego. Dlatego na  tym etapie dyrektor przed-
szkola nie ma podstaw, by przyjmować od rodziców 
wniosek o kontynuowanie przez dziecko wychowa-
nia przedszkolnego. O miejsce w przedszkolu rodzi-
ce mogą starać się po uzyskaniu od dyrektora szkoły, 
w obwodzie której dziecko mieszka, decyzji o odro-
czenie realizacji obowiązku szkolnego.

Dziecko w wieku sześciu lat, które nie rozpocz-
nie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, od-
dziale przedszkolnym zorganizowanym w szko-
le podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. Zapewnienie warunków do kon-
tynuowania przygotowania przedszkolnego jest 
zadaniem własnym gminy.

Wskazówka

Organy prowadzące przedszkola i  szkoły podstawo-

we nie mają podstaw prawnych, by zakreślać rodzi-

com termin, do którego powinni przedstawić decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego, ponieważ decy-

zja taka w dotychczasowym stanie prawnym mogła 

zostać wydana przez dyrektora szkoły do 31 sierpnia 

roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko 

powinno rozpocząć realizację obowiązku szkolnego.

Zasady odraczania spełniania obowiązku 
szkolnego dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego – dotychczasowy 
stan prawny

Przepis art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświa-
ty w  dotychczasowym brzmieniu przewidywał, 
że w przypadkach uzasadnionych ważnymi przy-
czynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie 
dłużej jednak niż o jeden rok. 

Należy jednak pamiętać, że przepis art. 14 ust. 
1a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obo-
wiązującym do 31 sierpnia 2014  r. przewiduje, 
że  w  przypadku dzieci posiadających orzecze-
nie o  potrzebie kształcenia specjalnego, wycho-
waniem przedszkolnym może być objęte dziecko 
w wieku powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

Obowiązek szkolny tych dzieci może być od-
roczony do końca roku szkolnego w tym roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Przesłanką wydłużenia okresu wychowania 
przedszkolnego jest decyzja administracyjna dy-
rektora szkoły odraczająca obowiązek szkolny. 

Objęcie wychowaniem przedszkolnym dziec-
ka powyżej sześciu lat posiadającego orzeczenie 
o  potrzebie kształcenia specjalnego następuje 
na wniosek zainteresowanych rodziców (opieku-
nów prawnych) dziecka. Dyrektor przedszkola, 
innej formy wychowania przedszkolnego czy też 
szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje od-
dział przedszkolny, nie może jednak przychylić 
się do wniosku o wydłużenie okresu wychowania 
przedszkolnego, jeżeli o  odroczeniu obowiązku 
szkolnego nie orzekł uprzednio decyzją admi-
nistracyjną dyrektor szkoły podstawowej, w ob-
wodzie której dziecko ma miejsce zamieszkania, 
po  zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. 

Odroczenie obowiązku szkolnego następuje 
na podstawie art. 16 ust. 4 w zw. z art. 14 ust. 1a 
o systemie oświaty. Żadna odrębna decyzja dyrek-
tora przedszkola nie jest w tym celu wymagana. 

W związku z tym, że obowiązek szkolny dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego może być odroczony do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat, konieczne jest wydawanie 
corocznie nowej decyzji odraczającej obowiązek 
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szkolny i  za każdym razem dyrektor szkoły ma 

obowiązek badać, czy zachodzą ważne przyczyny 

w  postaci niezdolności dziecka do podjęcia na-

uki szkolnej.

1 września 2014  r. wchodzi w  życie nowe 

brzmienie przepisu art. 14 ust. 1a ustawy o sys-

temie oświaty.

W  myśl znowelizowanego przepisu, wycho-

waniem przedszkolnym będzie mogło być objęte 

dziecko w wieku powyżej sześciu lat, posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy osiem lat. 

W konsekwencji obowiązek szkolny tych dzie-

ci będzie mógł być odroczony do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy osiem lat.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty 
w zakresie odraczania obowiązku 
szkolnego13

Ustawa o  zmianie ustawy o  systemie oświaty 

uchwalona przez Sejm 21 marca 2014 r. przewi-

duje szereg zmian, m.in. w  zakresie odraczania 

spełniania obowiązku szkolnego. Z uzasadnienia 

projektu ustawy wynika, że proponowane zmiany 

w tym zakresie są odpowiedzią na potrzeby zgła-

szane przez rodziców dzieci sześcioletnich.

Ujednolicenie uprawnień poradni 
psychologiczno-pedagogicznych 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ujedno-

lica uprawnienia publicznych i niepublicznych po-

radni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie 

wydawania opinii zarówno w sprawie wcześniej-

szego przyjęcia do szkoły podstawowej, jak też od-

roczenia obowiązku szkolnego. 

Dotychczas opinie w  sprawie wcześniejszego 

przyjęcia do szkoły podstawowej mogły wyda-

wać jedynie publiczne poradnie psychologiczno-

-pedagogiczne, natomiast opinie w sprawie odro-

czenia obowiązku szkolnego zarówno publiczne, 

jak i niepubliczne poradnie, jednak przepisy nie 

określały wymagań dotyczących przygotowania 

kadry specjalistów prowadzących diagnozę goto-

wości szkolnej dziecka w poradniach niepublicz-

nych. W ustawie doprecyzowano, że uprawnione 

do wydawania wyżej wymienionych opinii będą 

te niepubliczne poradnie, które zostały założone 

z godnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz 

zatrudniają pracowników posiadających kwali%-

kacje określone dla pracowników publicznych po-

radni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z powyższym, do wniosku rodzi-

ców o  odroczenie obowiązku szkolnego należy 

dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odro-

czenia spełniania przez dziecko obowiązku szkol-

nego w danym roku szkolnym, wydaną przez pu-

bliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pe-

dagogiczną, założoną zgodnie z  art. 82 ustawy 

o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowni-

ków posiadających kwali%kacje określone dla pra-

cowników publicznych poradni psychologiczno-

-pedagogicznych.

Zmiana zasad dotyczących składania 
wniosku o odroczenie obowiązku 
szkolnego 

W świetle nowelizacji ustawy, wniosek o odrocze-

nie obowiązku szkolnego rodzice będą mogli złożyć 

w  trakcie całego roku kalendarzowego, w  którym 

dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia. 

Tym samym wniosek taki będą mogli składać 

zarówno rodzice dziecka, które nie rozpoczęło 

jeszcze spełniania obowiązku szkolnego (odbywa 

roczne przygotowanie przedszkolne w przedszko-

lu, innej formie wychowania przedszkolnego lub 

oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szko-

le podstawowej), jak i dziecka, które już rozpoczę-

ło realizację tego obowiązku (zostało przyjęte do 

klasy pierwszej szkoły podstawowej). 

Opinia poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej o potrzebie odroczenia 
obowiązku szkolnego wiążąca dla 
dyrektora szkoły 

W przypadku gdy z opinii poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej, przedłożonej przez rodzi-

ców dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o od-

roczenie obowiązku szkolnego, będzie wynikała 

potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko sze-

ścioletnie tego obowiązku w danym roku szkol-

nym, dyrektor szkoły odroczy spełnianie obowiąz-

ku szkolnego temu dziecku. 

Tym samym opinia poradni psychologiczno-peda-

gogicznej, z której wynika potrzeba takiego odrocze-

nia, będzie dla dyrektora wiążąca. Decyzja dyrektora 

nie może zatem sprzeciwiać się woli rodziców popar-

tej diagnozą poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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Termin złożenia przez rodzica wniosku 
o odroczenie spełniania obowiązku 
szkolnego a właściwość dyrektora szkoły 

Jeżeli wniosek o odroczenie obowiązku szkol-

nego jest składany przed przyjęciem dziecka do 

szkoły, decyzję o  odroczeniu spełniania obo-

wiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka. 

Natomiast jeżeli wniosek jest składany po przy-

jęciu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawo-

wej, decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły, do któ-

rej dziecko zostało przyjęte. 

W przypadku gdy decyzję o odroczeniu podej-

mował dyrektor innej szkoły niż publiczna szkoła 

podstawowa, w  obwodzie której dziecko miesz-

ka, jego obowiązkiem jest przekazanie informacji 

o odroczeniu dziecku obowiązku dyrektorowi pu-

blicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której 

dziecko mieszka.

Dziecko, któremu odroczono spełnianie obo-

wiązku szkolnego kontynuuje spełnianie obo-

wiązku rocznego przygotowania przedszkolne-

go w  przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. W  latach szkolnych 2014/2015 

i  2015/2016 dziecko, któremu odroczono speł-

nianie obowiązku szkolnego zgodnie ze znoweli-

zowanymi zasadami, kontynuuje przygotowanie 

przedszkolne także w  oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej. 

Odroczenie obowiązku szkolnego 
dziecka posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedstawione wyżej zasady odraczania obo-

wiązku szkolnego stosuje się odpowiednio do 

odraczania spełniania obowiązku szkolnego 

dzieciom posiadającym orzeczenie o  potrzebie 

kształcenia specjalnego, z  tym że  do wniosku 

o odroczenie obowiązku szkolnego oprócz opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej dołącza 

się także orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, a wniosek może być złożony także w ro-

ku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sie-

dem lat.

Przepisy przejściowe
W związku rozpoczynaniem w latach szkol-

nych 2014/2015 i  2015/2016 nauki w  szkole 

podstawowej jednocześnie przez dzieci sze-

ścioletnie i  siedmioletnie proponuje się, aby 

nowe regulacje dotyczące odraczania spełnia-

nia obowiązku szkolnego miały zastosowanie 

wyłącznie w stosunku do dzieci, które spełnia-

nie obowiązku szkolnego rozpoczynają w wie-

ku sześciu lat. 

W  latach szkolnych 2014/2015 i  2015/2016 

do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego 

przez dzieci urodzone w roku – odpowiednio – 

2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego w  roku kalendarzowym, 

w którym kończą siedem lat, stosuje się przepi-

sy art. 16 ust. 3 i  4 ustawy o  systemie oświaty 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wej-

ścia w życie znowelizowanej ustawy.

Oznacza to, że w odniesieniu do dzieci, które 

spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynałyby 

w wieku siedmiu lat, zastosowanie znajdą dotych-

czasowe rozwiązania w zakresie odraczania obo-

wiązku szkolnego, tj. decyzja dyrektora szkoły bę-

dzie miała charakter uznaniowy i  będzie mogła 

zostać wydana do 31 sierpnia roku szkolnego po-

przedzającego obowiązek szkolny.

W  latach szkolnych 2014/2015 i  2015/2016 

do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego 

przez dzieci urodzone w roku – odpowiednio – 

2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnia-

nie obowiązku szkolnego w  roku kalendarzo-

wym, w którym kończą siedem lat, posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy o sys-

temie oświaty w  brzmieniu obowiązującym 

przed 1 września 2014  r. (tj. decyzja o  odro-

czeniu może wydana do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 10 lat). 

Dzieci posiadające orzeczenie o  potrzebie 

kształcenia specjalnego, którym odroczono speł-

nianie obowiązku szkolnego na  podstawie do-

tychczasowych przepisów, zachowują to  prawo 

do końca okresu, na jaki zostało udzielone.

Przewiduje się, że ustawa o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw wejdzie w  życie po  upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 

2 lit. a w zakresie art. 16 ust. 2 ustawy o  sys-

temie oświaty (decyzja w  sprawie wcześniej-

szego przyjęcia dziecka do szkoły), w brzmie-

niu nadanym tą ustawą, który wejdzie w życie 

z dniem 1 września 2014 r.
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Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku 
szkolnego – przykład 

Decyzja administracyjna w  sprawie odrocze-

nia obowiązku szkolnego powinna mieć formę 

pisemną i  spełniać ustawowe wymogi stawiane 

prawidłowo wydanej decyzji administracyjnej, 

określone w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Przepis powyższy stanowi, że decyzja admini-

stracyjna powinna zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję;

2) datę wydania; 

3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej; 

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne; 

7) uzasadnienie prawne;

8)  pouczenie, czy i  w  jakim trybie służy od 

niej odwołanie;

9)  podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego osoby upoważnionej 

do wydania decyzji. 

Jeżeli decyzja wydana została w formie doku-

mentu elektronicznego, powinna być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym wery�-

kowanym za pomocą ważnego kwali�kowane-

go certy�katu.

Wskazówka

Z  przepisu art. 107 § 4 kodeksu postępowania 

administracyjnego wynika, że można odstąpić od 

uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w cało-

ści żądanie strony.

Decyzja powinna być wydana niezwłocznie, 

ale nie później niż w  ciągu miesiąca od złoże-

nia wniosku przez rodziców (opiekunów praw-

nych), a w przypadku szczególnie skomplikowa-

nego charakteru sprawy – nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowa-

nia. Decyzja powinna być doręczona stronom 

postępowania, tj. rodzicom (opiekunom praw-

nym) na piśmie.

Przed wydaniem decyzji dyrektor szkoły po-

winien zawiadomić rodziców (opiekunów praw-

nych) o  zakończeniu postępowania (art. 10 § 1 

k.p.a.), pouczając o prawie wypowiedzenia się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgło-

szonych żądań.

Od decyzji dyrektora obwodowej szkoły pod-

stawowej w sprawie odroczenia obowiązku szkol-

nego przysługuje rodzicom (opiekunom praw-

nym) odwołanie do kuratora oświaty miejscowo 

właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Kurator 

oświaty wykonuje bowiem zadania organu wyż-

szego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego w stosunku do 

dyrektorów szkół – w  sprawach z  zakresu obo-

wiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w spra-

wach skreślenia uczniów z listy uczniów. Decyzja 

ostateczna kuratora oświaty może być zaskarżona 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego na za-

sadach dotyczących ogółu decyzji administracyj-

nych, tj. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
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 Przykład decyzji dyrektora szkoły w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, uwzględniający zmiany w ustawie o systemie oświaty
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Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
Analizując problematykę odroczenia obowiąz-

ku szkolnego, w której ogromną rolę odgrywa opi-

nia poradni psychologiczno-pedagogicznej, nale-

ży przypomnieć uregulowania prawne dotyczące 

procedury wydawania opinii przez poradnie psy-

chologiczno-pedagogiczne.

Zasady wydawania opinii przez poradnie psy-

chologiczno-pedagogiczne regulują przepisy usta-

wy o  systemie oświaty, w  szczególności art. 71b 

oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych za-

sad działania publicznych poradni psychologicz-

no-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych14. 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych za-

sad działania publicznych poradni psychologicz-

no-pedagogicznych określa, że do zadań poradni 

należy m.in. diagnozowanie dzieci i młodzieży.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowa-

dzone w szczególności w celu określenia indywi-

dualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psycho�zycz-

nych dzieci i  młodzieży, wyjaśnienia mecha-

nizmów ich funkcjonowania w  odniesieniu do 

zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu 

rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest 

w szczególności:

1) wydanie opinii;

2)  wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia 

specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wycho-

wawczych, indywidualnego obowiązkowe-

go rocznego przygotowania przedszkolnego 

lub indywidualnego nauczania dzieci i mło-

dzieży;

3)  objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i mło-

dzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną;

4)  wspomaganie nauczycieli w  zakresie pracy 

z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Opinie poradnia wydaje w sprawach określo-

nych w  ustawie z  7 września 1991  r. o  systemie 

oświaty, ustawie z  26 czerwca 1974  r. – Kodeks 

pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie 

tych ustaw. Przepisy nie określają katalogu opinii 

wydawanych przez poradnie. Z analizy przepisów 

wynika, że poradnie wydają opinie w około dwu-

dziestu rodzajach spraw, w tym m.in. w sprawie 

zasadności odroczenia obowiązku szkolnego.

Procedura wydawania opinii przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne

Teren działania poradni psychologiczno-pe-

dagogicznej określa organ prowadzący. Poradnia 

udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom 

i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek 

mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców 

dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły 

lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa 

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Na  podstawie porozumienia zawartego mię-

dzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia 

może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, ro-

dzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i pla-

cówek niemających siedziby na terenie działania 

poradni oraz niezamieszkałym na terenie działa-

nia poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęsz-

czających do przedszkola, szkoły lub placówki.

Poradnia wydaje opinię na  pisemny wniosek 

rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, które-

go dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 

dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia zło-

żenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uza-

sadnienie.

Wskazówka

Wniosek o  wydanie opinii składa się w  postaci 

papierowej lub elektronicznej, tj. poprzez ePUAP. 

Wniosków nie należy składać za pośrednictwem 

zwykłej poczty elektronicznej (mail).

Osoba składająca wniosek o  wydanie opi-

nii może dołączyć do wniosku posiadaną doku-

mentację uzasadniającą wniosek, w  szczególno-

ści wyniki obserwacji i badań psychologicznych, 

pedagogicznych, logopedycznych i  lekarskich, 

a w przypadku dziecka uczęszczającego do przed-

szkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego 

ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki 

– także opinię nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych lub specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przed-

szkolu, szkole lub placówce.

Jeżeli w  celu wydania opinii jest niezbędne 

przeprowadzenie badań lekarskich, na  wniosek 

poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadcze-

nie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnolet-
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ni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim sta-

nie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do 

wydania opinii.

Jeżeli ze względu na konieczność przedstawie-

nia zaświadczenia lekarskiego o  stanie zdrowia 

dziecka nie jest możliwe wydanie przez poradnię 

opinii w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

złożenia wniosku, opinię wydaje się w ciągu sied-

miu dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

W celu uzyskania informacji o problemach dy-

daktycznych i wychowawczych dziecka albo peł-

noletniego ucznia poradnia może zwrócić się do 

dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub 

placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń 

uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wycho-

wawców grup wychowawczych lub specjalistów, 

udzielających pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, infor-

mując o tym osobę składającą wniosek.

Składowe opinii
Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) podstawę prawną wydania opinii;

5)  imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego 

ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer 

PESEL, a  w  przypadku braku numeru PE-

SEL – serię i  numer dokumentu potwier-

dzającego jego tożsamość, datę i  miejsce 

urodzenia oraz miejsce zamieszkania, na-

zwę i adres odpowiednio przedszkola, szko-

ły lub placówki oraz oznaczenie odpowied-

nio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, 

oddziału w szkole lub grupy wychowawczej 

w placówce, do której dziecko albo pełnolet-

ni uczeń uczęszcza;

6)  określenie indywidualnych potrzeb roz-

wojowych i  edukacyjnych oraz możliwości 

psycho�zycznych dziecka albo pełnoletnie-

go ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśnia-

jących funkcjonowanie dziecka albo pełno-

letniego ucznia, w odniesieniu do problemu 

zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7)  stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, 

oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8)  wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy 

z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9)  wskazania dla rodziców dotyczące pracy 

z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletnie-

go ucznia, które powinien stosować w celu 

rozwiązania zgłaszanego problemu;

10)  imiona i  nazwiska oraz podpisy specjali-

stów, którzy sporządzili opinię;

11) podpis dyrektora poradni.

W  przypadku gdy opinia dotyczy dziecka 

uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub pla-

cówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego 

do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek od-

powiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, 

poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, 

szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełno-

letni uczeń uczęszcza.

Wskazówka

Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

nie podlegają zaskarżeniu. Należy jednak pamię-

tać, że działalność poradni psychologiczno-peda-

gogicznej w  tym zakresie podlega nadzorowi 

pedagogicznemu właściwego miejscowo kura-

tora oświaty.

1 ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy 

o  systemie oświaty oraz o  zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)

2 art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

3 art. 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2

4 art. 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 2

5 art. 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2

6 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych sta-

tutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

7 art. 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2

8 załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z  dnia 27 sierpnia 2012  r. 

w  sprawie podstawy programowej wychowa-

nia przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w  poszczególnych typach szkół (Dz. U. z  2012  r., 

poz. 977)

9 § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z  dnia 28  maja 2010  r. w  sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i  innych 

druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 

z późn. zm.)

10 § 3 ust. 5 rozporządzenia, o  którym mowa 

w odnośniku 9

11 ustawa z  dnia 14 czerwca 1960  r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

12 http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/pyta-

nia-i-odpowiedzi/obowiazek-szkolny/odroczenie-

-obowiazku

13 ustawa o  zmianie ustawy o  systemie oświaty 

w  brzmieniu uchwalonym przez Sejm 21  marca 

2014 r. – www.sejm.gov.pl 

14 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 1 lutego 2013  r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologicz-

no-pedagogicznych, w  tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199)
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