
 

                                                                                      Malawa, 08.02.2016 r. 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW DZIECI 6- i 7-letnich 
Podstawa prawna:  

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

innych ustawa (Dz.U. z 8 stycznia 2016 r., poz. 35) 

 

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. 

Obowiązek szkolny: od 7 roku życia. 

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także 

rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

Wówczas dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje 6- letnie  dziecko, jeżeli 

dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte 

dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 

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

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 



poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

 

Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

 

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka, na wniosek rodziców, może odroczyć rozpoczęcie spełniania 

przez 7-letnie dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.  

Wniosek taki składają rodzice w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

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

szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego  kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub 

w innej formie wychowania przedszkolnego. 
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                                           Dyrektor Gminnego Przedszkola w Malawie 

 

 


