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Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

1. Obowiązek i kontrola rocznego wychowania przedszkolnego 

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu , oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 
przedszkolnego (art. 31 ust 4 u p o). Realizacja obowiązkowego rocznego wychowania 
przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może 
być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 

9 lat. 

Ustawa Prawo oświatowe (art. 33 ust. 2) powierzyła sprawowanie kontroli nad 
wykonywaniem obowiązku przedszkolnego dyrektorowi szkoły podstawowej , w której 
obwodzie dziecko mieszka. Dyrektorzy szkół, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz . U 2017 poz 1646 z późn. 
zm.) zobowiązani są do prowadzenia ewidencji spełnienia obowiązku przedszkolnego . 
Dyrektorzy szkół publicznych i niepubliczn ych przedszkoli i szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddziały przedszkolne , a także nauczyciele prowadzący zaJęcia 

publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są zobowiązani 
powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko 
obowiązkowego rocznego wychowania przedszko lnego w tym przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz 
o zmianach w tym zakresie (art. 33 ust. 3 u.p .o). 

2. Obowiązek szkolny i kontrola obowiązku szkolnego . 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki wynika z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 
1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie, z którą nauka jest obowiązkowa do 
ukończenia 18 roku życia. Jest to obowiązek, jak i prawo każdego obywatela. 
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Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, ! 
w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej , nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone na wniosek 
rodziców, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 
W świetle zapisu art. 36 ust. 8 u.p.o. obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do 
szkoły podstawowej publiczne albo niepublicznej. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły 
podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte może zezwolić w drodze decyzji na 
spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ust. 1 u.p.o.). 

Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół 

podstawowych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów w obwodach tych szkół (art. 41 
ust. 1 u.p.o.) . W związku z powyższym na dyrektorach odpowiednich szkół ciąży obowiązek 
prowadzenia ksiąg ewidencji spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego. Aby zapewnić 
dyrektorom obowiązanym do sprawowania kontroli wiedzę o uczniach, którzy realizują 
obowiązek szkolny poza szkołą obwodową: 

1) organy gminy mają obowiązek przekazywania dyrektorom publicznych szkół 

podstawowych na obszarze danej gminy informacji o aktualnym stanie i zmianach 
w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat (art. 41 ust. 2 u.p.o.), 

2) dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, a także dyrektorzy 
szkół specjalnych i ośrodków (mow, mos, sos-w, sow orw) prowadzonych przez 
osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 
którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani 

powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń 
mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego 
publicznej (art. 36 ust. 13 u.p.o.), 

3) ww. obowiązek mają również dyrektorzy publicznej szkoły podstawowej o ustalonym 
obwodzie, który przyjął ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej 
(art. 36 ust. 14 u.p.o.). 

Kontrola przez dyrektorów szkół spełniania obowiązku szkolnego jest zadaniem 
administracyjnym i podlega również nadzorowi organu prowadzącego szkołę lub placówkę 
(art. 57 ust. 1 u.p.o). 

3. Obowiązek nauki i kontrola obowiązku nauki 

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: 
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, 
2) realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy (art. 36 ust. 9 u.p.o.). 

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może 
spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (art. 36 ust. 12 u.p.o.). 

Przez spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki rozumie się również udział dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno
wychowawczych. (art. 36 ust. 17 u.p.o.). 
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Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 u.p.o. kontrola obowiązku nauki należy do 
kompetencji i obowiązków gminy. 
Do zadań odpowiednio dyrektora i gminy w tym zakresie należy: 

1) kontrola wykonywania obowiązków rodziców, o których mowa w art. 40 u.p.o . 

związanych z: 
• dopełnieniem czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

• zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

• zapewnieniem dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się 

do zajęć, 
• informowaniem w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki za granicą lub przy przedstawicielstwie 
dyplomatycznym innego państwa w Polsce (art. 36 ust. 10 u.p.o.) 

2) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki. 

4. Postępowanie egzekucyjne 

Zapisy art. 42 ust. 1 u.p.o. przewidują sankcje za niespełnianie obowiązków związanych 
z realizacją obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub nauki. Niespełnianie tych obowiązków 
podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . 
Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 2 u.p.o., przez niespełnienie obowiązku przedszkolnego , 
szkolnego lub nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 
miesiąca na co najmniej 50%: 

1) dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole 
podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce, 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w formie przygotowania 
zawodowego u pracodawcy lub w sposób określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 36 ust. 16 u.p.o. 
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