
Procedura odroczenia obowiązku szkolnego 
 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy 

 
 

Postawa prawna 

Dz. u. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty  
( z póź. zmianami) 
 

Miejsce załatwienia sprawy:     Zespół Szkół w Świdnicy 

Termin: Niezwłocznie  po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Czas:         Od poniedziałku  do piątku w godzinach  0800 - 1430 

Dokumenty: 

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
 

2. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego – zał. nr 1 
 

PROCEDURA: 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko    
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok. 
 
2. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy dostarczyć do    
sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  wraz z pisemnym      
wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów o odroczenie obowiązku szkolnego. 
 
3.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół    
w Świdnicy po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosku rodziców. 
 

� Po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie odroczenia 
obowiązku szkolnego dziecka, rodzic musi złożyć do Dyrektora szkoły wniosek             
o wydanie decyzji odraczającej realizację obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym wraz z opinią poradni. 
 

� Wniosek ten musi być złożony w terminie zgodnym z rekrutacją dzieci do Oddziału 
Przedszkolnego w Świdnicy. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego tym roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 10 lat. Dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie 
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 10 lat. 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego 

 



                                           Zał. nr 1 
                                                                                                           do procedury odroczenia obowiązku szkolnego   

                                                                          w Zespole Szkół w Świdnicy 
 
 

                                                                                                                           Świdnica, …………………………… 
 
 
……………………………………………………………………….. 
  (imię i nazwisko rodziców/opiekunów  prawnych) 

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

 

………………………………………………………………………. 
(telefon) 

 

 

 

                        Dyrektor 
                                                                                            Zespołu Szkół w Świdnicy 
 
 
 

WNIOSEK 
 

O odroczenie spełniania obowiązku szkolnego 
 
 

Zwracam się z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym  

………./………….  przez mojego syna/córkę ……………………………………………………………………………………… 

 ur. ……………………………………………………………………… w ………………………………………………………………….  

na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ……………………………………………………..  

nr ………………………………  z dnia  …………………………………………………. . 

 

Załączniki: 

1.  Opinia P P-P nr ……….. 

      ……………………………………………………………................ 
                                                            (podpis matki/prawnego opiekuna)       
 
 

      ………………………………………………………………………….. 
                                                                                                         (podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 

 

 


