..............., dnia ............... r.
DECYZJA
Nr ...............
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.),
na wniosek Państwa ...............,
po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ...............,
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr ............... w ...............
odracza o 1 rok rozpoczęcie obowiązku szkolnego przez ..............., syna/córkę ...............
i ..............., urodzonego/ną dnia ............... w ........ .
UZASADNIENIE
Państwo ............... - rodzice ............... urodzonego/nej dnia ................ wnieśli o odroczenie
rozpoczęcia obowiązku nauki przez ich dziecko, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończy 7
lat.
Dziecko wnioskodawców w dniu ............... uległo wypadkowi, w wyniku którego doznało liczny
obrażeń, w tym złamań kości. Leczenie i rehabilitacja będą trwały co najmniej kilka miesięcy,
rehabilitacja potrwa co najmniej do stycznia. Rodzaj doznanych obrażeń i program rehabilitacji
uniemożliwi podjęcie nauki w warunkach szpitalnych.
Postanowieniem z dnia ............... nr ............... Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ...............
pozytywnie zaopiniowała wniosek rodziców.
W tych okolicznościach odroczenie rozpoczęcia obowiązku szkolnego jest konieczne, gdyż
rozpoczęcie nauki w styczniu nie pozwoli na nadrobienie zaległości z I etapu nauki w szkole
podstawowej.
Wobec powyższego, na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), należało orzec jak w sentencji
decyzji.
Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

..................................................................
Pieczęć urzędowa Imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionej do wydania decyzji
z podaniem stanowiska służbowego
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do ............... Kuratora Oświaty w ........ . Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr ............... w ..............., w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

