
Dlaczego potrzebne są usprawiedliwienia? - Obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

Informujemy, że Rodzice dzieci 5-cio i 6-cio letnich mają obowiązek zapewnić 
dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwianie nieobecności 
każdego dnia dziecka w przedszkolu. Wynika to z obowiązku kształcenia dzieci 
sześcioletnich w ramach przygotowania do nauki w szkole podstawowej. 
Przypominamy, że w przypadku dłuższej nieobecności każdego dziecka należy 
dostarczyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość uczęszczania 
dziecka do przedszkola. 

PODSTAWA PRAWNA: 

I. 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”. 

II. 2.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”. 

III. 3.Zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty: 
 (Art. 14 ust. 1) Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania 
przedszkolnego. 

 (Art. 14 ust. 1a) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w 
wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci 
może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat. 

 (Art. 14 ust. 3) Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

 (Art. 14 ust. 3 a) Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku 
dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko rozpocznie spełnianie 
obowiązku szkolnego. 

 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub nauki 
może być także spełniany przez dziecko odpowiednio: poza przedszkolem, 
oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego, oraz poza 
szkołą. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8-14 ustawy o 
systemie oświaty. Podstawą takiego działania będzie decyzja administracyjna 
dyrektora szkoły/placówki wydana w tym przedmiocie na wniosek rodziców 
dziecka/prawnych opiekunów. 

 


