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USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, 

poz.  1705 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) 

 
Art. 13. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w odniesieniu do dzieci urodzonych w latach 
2003-2005 nie stosuje się art. 16 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1. 

 
<Art. 13a. 

1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem 
szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

2. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie 
rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 
2–4 ustawy, o której mowa w  art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 
się  odpowiednio.  

3. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o 
którym mowa w ust. 2, jest zadaniem własnym gminy.  

Art. 13b. 
W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w odniesieniu do dzieci,  o których mowa w 
art. 13a ust. 1, nie stosuje się art. 16 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 13c. 
W ramach zajęć wychowania przedszkolnego nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności 
dziecka, o którym mowa w art. 13a ust. 2, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.> 

 
Art. 26. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 23 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia; 
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2) art. 1 pkt 36 lit. a i b, pkt 38 lit. a i b oraz pkt 40, które wchodzą w życie z dniem 1 
stycznia 2010 r.; 

3) art. 1 pkt 15 lit. b, pkt 16 lit. a i b, pkt 17 lit. a i c oraz pkt 18, które wchodzą w życie 
z dniem 1 września 2011 r.; 

[4) art. 1 pkt 15 lit. a, pkt 19 oraz pkt 21 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 
września 2012 r.;] 

<4) art. 1 pkt 15 lit. a, pkt 19 oraz pkt 21 lit. a, które wchodzą w  życie z dniem 1 
września 2014 r.;> 

5) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
 

 

 


