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

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

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

Sprawa: odroczenie obowiązku szkolnego

Państwo/Pani/Pan*)

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

lub opiekunów prawnych dziecka)

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

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

DECYZJA

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

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

WARIANT I i)

po rozpatrzeniu wniosku .........................................................................................1) i zasięgnięciu opinii

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .............................................................................................2)

WARIANT II ii)

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

odraczam

spełnianie obowiązku szkolnego przez ..................................................................................................3)

do roku szkolnego .......................4) iii) .

                                                          
*) Niepotrzebne skreślić.
i) Wybrać, jeśli odpowiednie działania zostały podjęte na wniosek.
1) Podać imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
2) Podać oznaczenie siedziby poradni.
ii) Wybrać, jeśli odpowiednie działania zostały podjęte z urzędu. W tym przypadku dyrektor ma obowiązek, na

podstawie art. 61 § 4 kpa, zawiadomić strony (rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) o wszczęciu
postępowania z urzędu.

2) Podać oznaczenie siedziby poradni.
3) Podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia dziecka.
4) Podać oznaczenie roku szkolnego.
iii) Odroczenie nie dłuŜej niŜ o jeden rok, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego (art.

14 ust. 1a ustawy) - najdłuŜej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy
10 lat.
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UZASADNIENIE iv)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Kuratora Oświaty w .....................................................5)

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

...............................................................6) .

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

Otrzymuj ą:

1. ………………………………1),

2. a/a

                                                          
iv) Decyzja tego typu, jeśli jest wydana na wniosek rodziców i uwzgl ędnia w cało ści ten wniosek , nie

wymaga uzasadnienia (art. 107 §  4 Kodeksu postępowania administracyjnego), choć uzasadnienie moŜe być w
niej zawarte); w innym przypadku konieczne jest sporządzenie uzasadnienia zawierającego uzasadnienie
faktyczne  i uzasadnienie prawne . Uzasadnienie faktyczne  stanowi opis ustalonych powodów odroczenia, ze
wskazaniem dowodów na jakich oparto te ustalenia (w szczególności opinii poradni). Uzasadnienie prawne
powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, czyli powołanych
wcześniej: art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy).
Przykład (dla działania z urz ędu):
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w .......................................... wystąpiła do Szkoły z informacją, zawartą
w piśmie z dnia ............................. nr ..................., Ŝe Katarzyna Nowak, córka Anny i Piotra Nowaków, została
zakwalifikowana do kształcenia specjalnego. Wezwani do Szkoły rodzice dziecka nie wyrazili jednak zgody na
odroczenie spełniania obowiązku szkolnego. Powołane we wstępie przepisy ustawy o systemie oświaty
stanowią, Ŝe w przypadkach uzasadnionych waŜnymi przyczynami spełnianie obowiązku szkolnego moŜe być
odroczone - decyzją dyrektora szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej. W rozpatrywanej sprawie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wyraziła
jednoznaczną opinię o braku psychofizycznej dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej przez Katarzynę Nowak i o
wiąŜącej się z tym konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, przynajmniej o jeden rok (opinia z dnia
..................... nr ..............).
Wobec powyŜszego konieczne było orzeczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

5) Podać siedzibę Kuratora Oświaty.
6) Podać oznaczenie szkoły.


