
 

Co oznacza “odroczone rozpoczęcie 
nauki“ i czy moje dziecko się 

kwalifikuje? 
 
Jeśli 5-te urodziny twojego dziecka wypadają 
między datą rozpoczęcia roku szkolnego w 
sierpniu a końcem lutego w kolejnym roku, 
możesz wybrać czy zapisać dziecko do 
szkoły w sierpniu, zanim osiągnie wiek 5-ciu 
lat lub odroczyć zapis do szkoły do sierpnia 
następnego roku. Dokonanie takiego wyboru, 
by opóźnić zapisanie dziecka do szkoły o rok, 
znane jest jako “odroczenie rozpoczęcia 
nauki“. 
 

Dlaczego chciał(a)bym odroczyć 
rozpoczęcie nauki mojego dziecka? 

 
Za odroczeniem nauki w szkole zawsze 
powinny przemawiać rozsądne pedagogiczne 
powody.  
 
Rada Regionu Moray uważa, że planowanie 
przyszłych potrzeb 3 i 4-latków w Moray 
powinno zapewnić, że rozpoczęcie nauki 
dziecka powinno być odroczone jedynie w 
wyjątkowych okolicznościach.  
 
Biorąc pod uwagę fakt, że twoje dziecko 
spędzi przynajmniej rok w przedszkolu, 
zostaną ci wskazane wszelkie obawy 
dotyczące gotowości twojego dziecka do 
nauki w szkole. Tak więc przy podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji, powinny być one 
zawierane wspólnie, pomiędzy rodzicami a 
Wydział Edukacji i Opieki Społecznej.  
 

Jeśli zdecyduję się odroczyć 
rozpoczęcie nauki mojego dziecka, czy 
będzie miało ono przyznane darmowe 
miejsce w placówce przedszkolnej? 

 
Tak. 
 
Czy muszę podjąć ostateczną decyzję 
o odroczeniu rozpoczęcia nauki przy 

rejestracji dziecka w styczniu? 
 

Nie, w styczniu możesz po prostu zapisać 
dziecko na obie listy, szkolną i przedszkolną, 
zaznaczając, że rozważasz odroczenie 
rozpoczęcia nauki. Pozwoli to na zachowanie 
tych dwóch opcji otwartych, podczas 
podejmowania przez Ciebie decyzji o 
odroczeniu lub nie odraczaniu nauki.  
 
Jednakże nie zaleca się zwlekania z 
podjęciem decyzji później niż do końca 
kwietnia, gdyż wtedy twoje dziecko mogłoby 
pominąć programy wprowadzania do klas I-
szych, które są prowadzone przez szkoły; 
gdybyś dopiero wtedy zdecydował(a) nie 
odraczać rozpoczęcia nauki.  

 
Czy mogę zapisać dziecko na naukę i 

w szkole i przedszkolu, aby mieć 
możliwość wyboru między nimi? 

 
Zawsze lepiej jest zapisać dziecko do Szkoły 
Podstawowej, aby zapewnić miejsce w 
wybranej szkole.  

Dlaczego nie mogę decydować kiedy 
będzie ostatni rok mojego dziecka w 

przedszkolu?  
 
Jeśli 4-te urodziny twojego dziecka wypadają 
między pierwszym dniem marca a ostatnim 
dniem lutego kolejnego roku, wtedy jego 
ostatni rok w przedszkolu rozpocznie się w 
sierpniu tego roku.  
 
Jeśli zdecyduję odroczyć rozpoczęcie 

nauki mojego dziecka, czy muszę 
wysłać je do przedszkola? 

 
Nie. Jest to wyłącznie twoja decyzja, czy 
wysłać dziecko do przedszkola czy nie. 
Inaczej niż w przypadku nauki w szkole 
podstawowej czy średniej, przedszkole nie 
jest obowiązkowe.  

 
Czy mogę odroczyć rozpoczęcie nauki, 

jeśli moje dziecko ma potrzeby 
dodatkowego wsparcia?  

 
Jeśli twoje dziecko wymaga dodatkowych 
potrzeb pomocy, będzie to już podane do 
wiadomości Wydział Edukacji i Opieki 
Społecznej.  
 
Jeśli zdecyduję odroczyć rozpoczęcie 

nauki, co powinienem następnie 
zrobić?  

 
Jeśli rozważasz odroczenie rozpoczęcia 
nauki, upewnij się proszę, że omówisz to 
szczegółowo z placówką przedszkolną 
twojego dziecka oraz ze szkołą podstawową, 
do której twoje dziecko miałoby uczęszczać.  

 



 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO 
 

 
DYREKTORA SZKOŁY LUB 

DYREKTORA TWOJEGO 
LOKALNEGO CENTRUM 

PRZEDSZKOLNEGO 
 
 

LUB 
WYDZIAŁ EDUKACJI I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 
 (ang. Education & Social Care) 

 
TEL. 01343 563374 

Email 
EducationandSocialCare@moray.gov.uk   

 
 

The Moray Council 
High Street 

ELGIN 
IV30 1BX 

 
www.moray.gov.uk   

 
 
 
 
 

Ta ulotka jest jedną z serii ulotek dla rodziców i 
opiekunów

ODROCZONE ROZPOCZĘCIE 
NAUKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ 

 
(ang. DEFERRED ENTRY TO 

PRIMARY SCHOOL) 
 

INFORMACJE DLA  
RODZICÓW I OPIEKUNÓW  

 
opracowane przez 

 

 
 

WYDZIAŁ EDUKACJI I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ 

           
 

2012 
(wydanie powtórzone czerwiec 2012) 

            
uczyć się, jak żyć, 

żyć, aby się uczyć 
 

Inspiruje – Włącza – Polepsza 
 


