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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 433) 

 
 
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

 
Art. 61. 

1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. 
2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły 

obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne. 
<3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone 

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych  integracyjnych, 

oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów 
w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach 
podstawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach określają 
przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 2.> 

 
 
 

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,  z późn. 

zm.) 

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. 13d. 

1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 
1)  urodzone w 2007 r.; 
2)  urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 
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2. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do 
dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku 
szkolnego. 

3. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie, o którym mowa w ust. 2, 
które w tym roku szkolnym 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. 

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

Art. 13e. 
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

1)  urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie 
rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego  w roku szkolnym 2014/2015;  

2)  urodzone w 2009 r.> 
 
 
 
 


