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etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Eg-

zaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił 

na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi 

takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.

11a. Przepisu ust. 11 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a.

13. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 

pkt 2, 5 i 6.

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

1)  na wniosek rodziców;

2)  jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11, albo nie zdał rocz-

nych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11;

3)  w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

15. Przepisy ust. 1, 1a, 2, 5, 5a, 5c, 6 i 6b stosuje się odpowiednio do szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne. [weszła w życie 1 września 

2016 r.; art. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej z 29 grudnia 2015 r.]

Komentarz:

1. W związku z nowelizacją zapisów art. 16 ustawy o systemie oświaty na 

wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie 

dziecko, jeżeli:

 ■ 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 poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo niepubliczną po-

radnię psychologiczno-pedagogiczną, o której mowa w art. 82 ustawy o syste-

mie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje okreś-

lone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, przyjęte wcześniej do szkoły jest zwolnione z obowiązku wyrażone-

go w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: Dziecko w wieku 6 lat jest obowią-

zane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego.

2. Na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwo-

dzie której dziecko mieszka, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obo-

wiązku szkolnego. Wniosek taki należy złożyć w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku 

szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego,
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Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, kontynu-

uje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego.

3. Do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne stosuje się odpo-

wiednio przepisy art. 16 dotyczące:

 ■ rozpoczęcia nauki przez dziecko, które w danym roku kończy 6 lat, oraz wy-

mogów z tym związanych (art. 16 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty),

 ■ zwolnienia dziecka z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przed-

szkolnego (art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty),

 ■ zasad spełniania obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 5, 5a, 5c ustawy o syste-

mie oświaty),

 ■ obowiązku powiadamiania przez dyrektorów szkół prowadzonych przez oso-

by fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorial-

nego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły (art. 16 

ust. 6 i 6b ustawy o systemie oświaty).

4. Zmiana w zakresie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty wchodzi w ży-

cie 1 września 2019 r. (patrz: pkt 1 komentarza do art. 14a).

Art. 16a. [Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci posiadające orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego] 

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o których mowa w art. 14 ust. 1a, rozpoczęcie spełniania obo-

wiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkol-

nego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziec-

ko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku ka-

lendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie póź-

niej niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym 

dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wy-

daną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepub-

liczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 

oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkol-

nego zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszko-

lu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepeł-

nosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośle-
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dzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrod-

ku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, 

a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnospraw-

nościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa 

w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przepisy art. 14a 

ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. [weszła w życie 1 września 2016 r.; art. 1 

pkt 6 ustawy zmieniającej z 29 grudnia 2015 r.]

Komentarz: 

Ustawą zmieniającą z 29 grudnia 2015 r. ustawodawca dodał art. 16a, który 

ma na celu zachowanie przejrzystości zapisów w zakresie zasad odraczania obo-

wiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego. Zgodnie z ust. 1 art. 16a ustawy o systemie oświaty dzieci posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiąz-

ku szkolnego mogą mieć odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat. 

Odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor 

publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców. Wniosek ten składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. Wniosek taki można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 8 lat.

Do wniosku dołącza się:

 ■ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 ■ opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego 

w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-

-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pra-

cowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicz-

nych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie wykonywania obowiązku szkol-

nego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej for-

mie wychowania przedszkolnego. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężo-

ne, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym, kontynuuje przygotowanie przedszkolne 

w ośrodku umożliwiającym wypełnianie tego obowiązku.

Art. 17. [Sieć szkół publicznych] 

1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwia-

jący wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem 

ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1)  3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;
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2)  4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów.

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1)  przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapew-

nienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot 

kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowo-

żenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot 

kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2)  nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizo-

wać bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

3a. Obowiązkiem gminy jest:

1)  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowa-

nie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w cza-

sie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom 

z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjal-

nej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2)  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także 

dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 

umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3)  zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opie-

kuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określo-

nych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem mia-

sta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

4. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także okreś-

la granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjąt-

kiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 58 

ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzo-

nych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnie-

niu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym.

5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjal-

nych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy 

prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na ob-

szarze powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, o których mowa 

w art. 3 pkt 1a lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiąz-

ku nauki.

6. (uchylony)

7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 4 i 5, nastę-

puje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z wa-

runkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5.
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Art. 18. [Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkol-

nemu] 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do 

zajęć;

4)  informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora 

szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, 

o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 

ust. 5b.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gmi-

ny (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obo-

wiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko 

i zmianach w tym zakresie.

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są obowią-

zani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Art. 19. [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego] 

1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują speł-

nianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, 

a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na 

terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1)  kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;

2)  prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać 

dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gmi-

ny informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży 

w wieku 3–18 lat.

Art. 20. [Egzekucja obowiązków edukacyjnych] 

1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postę-

powaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiąz-

ku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nie-

obecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1)  dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole 

podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;

2)  zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 

ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.


