Informacja dla rodziców, którzy mają dzieci w klasach
pierwszych.

Rodzice dzieci urodzonych w 2009 r., które rozpoczęły naukę jako sześciolatki
w roku szkolnym 2015/2016, mogą podjąć decyzję po zasięgnięciu opinii
wychowawcy i pedagoga szkolnego o kontynuowaniu nauki w I klasie również
w kolejnym roku szkolnym. Taki wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły
w terminie do dnia 31 marca 2016.
W wyniku tego postepowania:





od 1 września 2016 r. dziecko będzie kontynuowało naukę w klasie I szkoły
podstawowej,
do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie I,
ale nie podlega klasyfikacji roczneji promowaniu do klasy II, nie otrzymuje
również świadectwa szkolnego promocyjnego,
dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania
nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez
rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania
przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi zgodę na przyjęcie
go w trakcie roku szkolnego.

Podstawa prawna:
 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.35).

Informacja dla rodziców, którzy mają dzieci w klasach
drugich.

Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają
do klasy II szkoły podstawowej, mogą podjąć decyzję po zasięgnięciu opinii
wychowawcy i pedagoga szkolnego o kontynuowaniu nauki w klasie II również w
kolejnym roku szkolnym. Taki wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie
do dnia 31 marca 2016r.
W wyniku tego postępowania:
 od 1 września 2016r. dziecko będzie kontynuowało naukę w klasie II szkoły
podstawowej,
 do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie II, ale
nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III, nie otrzymuje
również świadectwa szkolnego promocyjnego.

Podstawa prawna:
 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.35).

Informacja dla rodziców, których dzieci będą objęte rocznym
przygotowaniem przedszkolnym od roku szkolnego
2016/2017.

Obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich
 Od 1 września 2016r. wszystkie dzieci 6 – letnie będą miały zapewnione
miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, przygotowującego do podjęcia
nauki w klasie I szkoły podstawowej.
 Od dnia1 września 2016 r. dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Prawo dziecko
uzyskuje z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym
kończy 5 lat.

Podstawa prawna:
 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.35).

Informacja dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę
w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017.

Obowiązek szkolny od 7 roku życia – klasa pierwsza
Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dziecko może rozpocząć edukację w
klasie I w wieku 6 lat jeżeli spełni jeden z poniższych warunków:
 korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
 uzyska opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - dyrektor szkoły – na wniosek
rodziców – będzie mógł przyjąć do szkoły dziecko 6-letnie do 31 sierpnia.
Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich
Dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania
obowiązku szkolnego, o jeden rok szkolny. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w
którym dziecko ma rozpocząć edukację szkolną.Wniosek składa się 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.
Podstawa prawna:
 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.35).

