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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. ustawę  

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

Art. 1.  
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.1))  w art. 61 dodaje się  ust. 3 i 4 w brzmieniu: 
„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 pod-
stawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepi-
sy wydane na podstawie art. 60 ust. 2.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie 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.2)) po art. 13c dodaje się 
art. 13d i art. 13e w brzmieniu: 

„Art. 13d. 1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego roz-
poczynają dzieci: 

1)  urodzone w 2007 r.; 
2)  urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerw-

ca 2008 r. 
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 spełnia-

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. 
poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1705, z 2011 r. Nr 
205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 176. 
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nia obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Prze-
pisy 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 przed-
szkolnego, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy. 

Art. 13e. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpo-
czynają 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.”. 
 

Art. 3.  
Przepisy art. 61 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, stosuje się do uczniów w oddziale w: 

1)  klasie II publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2015/2016; 
2) klasie III  publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2016/2017. 

 
Art. 4.  

1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej 
szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, 
poczynając od uczniów najmłodszych.  

2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor pu-
blicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I 
odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1. 

 
Art. 5.  

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy, o 
której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 1 września 2016 r. 

 
Art., 6, 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, któ-
ry wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

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


