
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2020/2021 

Rady Pedagogicznej nr 30 

 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 

z dnia 16.06.2021r. 

 
Zmiana nr 9 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 30  
im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie 

Na podstawie: 
 - art.172 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910)  uchwala się, co następuje: 

 

Dział X 

Obowiązek szkolny  

Rozdział 1  

Informacje ogólne 

§ 111 otrzymuje brzmienie:  

„1. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych naukę w szkole może także 

rozpocząć dziecko w wieku 6 lat. 

2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko w wieku 6 lat jeżeli: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej; 
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 
3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest 

zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.  

4. Dyrektor dokonuje przydziału uczniów przyjętych do klasy pierwszej losowo 

z uwzględnieniem równomiernej liczby uczniów w poszczególnych klasach. 

5. Dyrektor może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4 w szczególnych 

przypadkach: 

 1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych o umieszczenia dziecka w klasie na 

określoną pierwszą lub drugą zmianę; 

2) wniosek rodziców/prawnych opiekunów  o umieszczenie dwojga dzieci w tej 

samej klasie, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów tych dzieci.  



6. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych w szkole. 

8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;  

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;  

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły  

w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza 

szkołą obwodową.” 

 

Rozdział 2  

Odroczenie obowiązku szkolnego 

§ 112 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, 

odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok 

szkolny. 

2. Wniosek składa się 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.” 

3. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 

wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, rozpoczęcie roku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.” 

 



Rozdział 3  

Inne formy spełniania obowiązku szkolnego 

 § 113. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Obowiązek szkolny może być także 

spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej 

dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek 

rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie regulują 

przepisy prawne ustawy o systemie oświaty.” 

§ 113. ust. 2. otrzymuje brzmienie: „ Dziecko spełniając obowiązek szkolny  

w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych 

klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę 

spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.” 

 § 113. ust. 3. otrzymuje brzmienie: „ Za spełnianie obowiązku szkolnego 

uznaje się również udział dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej umysłowo  

w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.” 

§ 113. ust. 4. skreśla się. 

§ 113. ust. 5. skreśla się. 

§ 113. ust. 6. skreśla się. 

 

 


