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......………………...., dn. ......…………. r.
(miejscowość)                     (data)

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

Nr ............................................
(nr z rzeczowego wykazu akt)

Sprawa: odmowa wcześniejszego przyjęcia dziecka
do szkoły podstawowej

Państwo/Pani/Pan*)

..........................................................................
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców

lub opiekunów prawnych dziecka)

..........................................................................

..........................................................................
(adres zamieszkania)

DECYZJA

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

........................................................................1)

i zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .............................................................2)

odmawiam

wcześniejszego przyjęcia .......................................................................................................................3)

do Szkoły Podstawowej ....................................................................4) w roku szkolnym .......................5)

.

                                                          
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Podać imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
2) Podać oznaczenie siedziby poradni.
3) Podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia dziecka.
4) Podać oznaczenie szkoły.
5) Podać oznaczenie roku szkolnego.
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UZASADNIENIE6)

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Kuratora Oświaty w .....................................................7)

w terminie  14 dni od  dnia jej doręczenia, za  pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej

...............................................................4) .

..........................................................
(pieczęć imienna i podpis dyrektora)

Otrzymuj ą:

1. ………………………………1),

2. a/a

                                                          
6) Uzasadnienie decyzji powinno zawierać uzasadnienie faktyczne  i uzasadnienie prawne . Uzasadnienie

faktyczne  stanowi opis powodów uniemoŜliwiających wcześniejsze podjęcie nauki w szkole przez dziecko, ze
wskazaniem dowodów, na jakich oparto te ustalenia, czyli przede wszystkim opinii poradni. W przypadku
przedstawienia w toku postępowania materiałów (np. opinii niepochodzącej z poradni) przeciwstawnych w treści
przyjętym ustaleniom, naleŜy wyjaśnić, dlaczego innym materiałom odmówiono mocy dowodowej lub
wiarygodności. Uzasadnienie prawne  powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem
przepisów prawa, czyli powołanych wcześniej: art. 16 ust. 1 i 2 ustawy.
Przykład:
Anna i Piotr Nowakowie wystąpili o wcześniejsze przyjęcie ich sześcioletniej córki - Katarzyny do Szkoły
Podstawowej .............. . Powołane we wstępie przepisy ustawy o systemie oświaty stanowią, Ŝe na mocy
decyzji dyrektora szkoły podstawowej, wydanej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
moŜliwe jest rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko, które przed dniem 1 września kończy sześć lat, o ile
wykazuje ono psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki.
W rozpatrywanej sprawie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wyraziła negatywną opinię
o psychofizycznej dojrzałości do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej przez Katarzynę Nowak (opinia z dnia
....................., Nr ..............).
Wobec powyŜszego niemoŜliwe było wydanie pozytywnej decyzji rozpatrzeniu wniosku Anny i Piotra Nowaków.

7) Podać siedzibę Kuratora Oświaty.


