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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z 
późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst 
jednolity: Dz.U. z 2005 r., nr. 29, poz. 1954 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów 
tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 650).  

4. Statut Szkoły  

 

Cele: 

1. Zapobieganie przypadkom wagarów szkolnych,  unikania przez ucznia wybranych zajęć, oraz 
nierealizowania obowiązku przedszkolnego i szkolnego 

2. Ujednolicenie podejmowanych przez nauczycieli działań w przypadku nieobecności ucznia w 
szkole 

 

Obowiązek przedszkolny i szkolny 

Realizacja obowiązku przedszkolnego i szkolnego i wszelkie związane z nim kwestie, są 
regulowane ustawą z dnia 7 września 1991  r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,          
nr. 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).  

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

Wychowanie przedszkolne 

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie.  

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-
latków 

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. 
Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie 
nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W 
takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o 
możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II 

Przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017. 



• Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą 
mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do 
dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji 
rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich 
dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, 
wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
 

• Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do 
klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą 
mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć 
obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie 
kontynuowało przygotowanie przedszkolne.  

Za spełnianie obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również 
udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych  w oparciu o odrębne przepisy. 

 

Obowiązki Rodziców 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu oraz szkolnemu, są 
zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka odpowiednio do: 
• oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej 
• szkoły 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 
3) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku: 
• 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 UE 

• przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce 
4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

Rekrutacja do klas 0 i I i obowiązek szkolny 

1. Szkoła otrzymuje aktualne listy z wykazem dzieci zamieszkałych w jej obwodzie z 
Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. Na podstawie powyższej listy zakłada księgę dzieci 
podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi 



szkolnemu danego rocznika. Wpisów  w księdze uczniów dokonuje pracownik 
sekretariatu,  chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole. 

2. Na przełomie marca/kwietnia sekretariat szkoły informuje rodziców dzieci z obwodu 
szkoły o naborze do klas 0 i I 

3. Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zgłoszenia dziecka do szkoły. 
4. Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole oraz do szkoły dokonuje się 

w oparciu o Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I 
5. Wyjaśnienie sytuacji dzieci z obwodu SP2, których rodzice nie zgłosili zapisu dziecka 

do szkoły odbywa się poprzez złożenie oświadczenia rodziców o realizacji obowiązku 
przedszkolnego lub szkolnego poza granicami kraju lub uzyskanie potwierdzenia ze 
szkoły w obwodzie której dziecko realizuje powyższy obowiązek 

6. W przypadku braku powyższych informacji i braku kontaktu z rodzicami dziecka, 
dyrektor szkoły informuje o sytuacji Straż Miejską, Policję i Ośrodek Pomocy 
Społecznej, prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziecka. 

7. Rodzic, który w czasie trwania roku szkolnego przenosi dziecko do innej szkoły  ma 
obowiązek dopełnić wszelkich formalności z tym związanych  (pobrać z sekretariatu 
szkoły  kartę przeniesienia ucznia).  

8. Rodzic chcący  zapisać dziecko do SP 2  zgłasza się w sekretariacie szkoły z karta 
przeniesienia dziecka pobraną w sekretariacie szkoły, w której dotychczas uczyło się 
dziecko. 

9. Szkoła prowadzi ewidencję uczniów z rejonu, realizujących obowiązek szkolny          
w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i innych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Działania kadry pedagogicznej 



 

 


