
 

CO RODZICE POWINNI WIEDZIEĆ O ZMIANACH  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

 

 
 

DZIECKO 

 

 

ZMIANY 
 

 w wieku 7 lat  
urodzone w 2009 roku 

 

 obowiązek szkolny 

 możliwość odroczenia od obowiązku 
szkolnego o jeden rok szkolny 

 możliwość odroczenia obowiązku szkolnego                     
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

 w wieku 6 lat  
urodzone w 2010 roku 

 

 obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej                         
lub innej formie wychowania przedszkolnego 

 zapewnienie warunków do realizacji prawa 
przez gminę 

 prawo do edukacji szkolnej 
 

 

 w wieku 5 lat  
urodzone w 2011 roku 
 

 w wieku 4 lat  
urodzone w 2012 roku 
 

 

 prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej                          
lub innej formie wychowania przedszkolnego 

 

 w wieku 3 lat 
urodzone w 2013 roku 
 

 możliwość udziału w rekrutacji 

 
 

DZIECI  ZE  SPECJALNYMI  POTRZEBAMI  EDUKCYJNYMI 

 

 
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, na wniosek rodziców, dyrektor szkoły odracza  rozpoczęcie 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tej sytuacji dziecko będzie 
kontynuowało przygotowanie przedszkolne. Wniosek o odroczenie można złożyć 
ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

 

 

 

 
Opracowanie: B. Szczepkowska, K. Karpińska, G. Szczepańczyk 
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE 
 W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 

 

 

 Obowiązek szkolny od 7 roku życia. 

 Prawo dziecka 6–letniego do edukacji szkolnej. 

 Obowiązek przedszkolny dla dzieci 6–letnich. 

 Możliwość ponownego zapisania dziecka do klasy I lub II  
(dzieci urodzone w 2008 i  2009 roku, które są już w szkole). 

 Prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania                                   
z wychowania przedszkolnego. 

 
 

OBOWIĄZEK SZKOLNY DLA DZIECI 7-LETNICH 
  

 
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
 
 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
 

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego                      
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  
 
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 
przedszkolnego.  
 
 
 
 

Bydgoszcz, styczeń 2016 rok 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2015 r. poz.35) 



 

 
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć 
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej                 
lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

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

 
 korzystało z wychowania przedszkolnego  

w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  
w szkole podstawowej 
albo 

 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 
publiczną lub niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

ZMIANY 

 

6-latki 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
7-latki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem 
szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.  
 
Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 
szkolnego może być odroczone o jeden rok szkolny 
na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły,   
nie później niż do 31 sierpnia. Rodzice do wniosku 
muszą dołączyć opinię z poradni psychologiczno-     
-pedagogicznej. 
                
W ustawie wprowadzono przepisy przejściowe  
obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017. Zgodnie 
z tymi przepisami, na wniosek rodziców  złożony                   
do 31 marca 2016 roku do dyrektora szkoły, w roku 
szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej  
i drugiej mogą ponownie uczęszczać dzieci: 
 

 urodzone w 2009 roku, które w roku 
szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę  
w klasie pierwszej  
 

 urodzone w I połowie 2008 roku, które                       
w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają  
do klasy drugiej szkoły podstawowej. 

 

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym, nie podlegają klasyfikacji rocznej,  
a tym samym promowaniu oraz nie otrzymują 
świadectwa szkolnego promocyjnego. 

 

 

UCZNIOWIE 

 

ZMIANY 

 

DZIECI 

 
Od 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma 
prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego, a od 2017 r. - takie samo prawo 
będzie miało dziecko 3-letnie. Zapewnienie 
warunków do realizacji prawa jest zadaniem 
własnym gminy. 
 

3, 4, 5-latki 

 

PRZEDSZKOLE 

SZKOŁA 


