
 

Informacje o obowiązku szkolnym 

1. Co oznacza obowiązek szkolny? 

Obowiązek szkolny oznacza, że dzieci są zobowiązane do uczęszczania do szkoły. 

Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od tego roku, w którym do 30 września ukończy 6. rok życia. Obowiązek szkolny istnieje 

zasadniczo przez dziesięć lat. Najpierw dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej (klasa 1-4), następnie do szkoły ponadpodstawowej 

(klasa 5-10). 

W przypadku młodzieży bez stosunku nauki zawodu obowiązek szkolny trwa do końca roku szkolnego, w którym ukończą 18. rok 

życia. 

W przypadku młodzieży ze stosunkiem nauki zawodu obowiązek szkolny trwa tak długo, jak długo istnieje stosunek nauki zawodu, 

który rozpoczął się przed 21. rokiem życia. 

Uczennice i uczniowie są zobowiązani do regularnego uczestniczenia w lekcjach, ale także w innych obowiązkowych zajęciach 

szkolnych (np. uroczystości szkolne, wycieczki klasowe, zajęcia sportowe, pływanie itd.). Ponadto są zobowiązani do współpracy, 

pracy przed- i polekcyjnej i wykonywania zadań domowych. 

Państwo jako rodzice są odpowiedzialni za to, by Państwa dziecko uczęszczało do szkoły. 

W przypadku choroby muszą Państwo (jeśli Państwa dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia) niezwłocznie (najpóźniej w 

drugim dniu szkolnym) powiadomić szkołę ustnie lub pisemnie. 

Pełnoletni uczennice i uczniowie mogą sami powiadomić szkołę. 

Następnie konieczne jest, by powiadomili Państwo szkołę pisemnie, dlaczego Państwa dziecko nie mogło przyjść do szkoły. W 

przypadku choroby uczennicy lub ucznia wystarczy wskazać „choroba“. Rodzaj choroby nie musi zostać podany. 

W przypadku wątpliwości, czy dziecko nie chodzi do szkoły z przyczyn zdrowotnych, szkoła może zażądać od rodziców względnie 

w przypadku pełnoletnich uczennic i uczniów od nich samych przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. 

Uzasadnione wątpliwości mogą wyniknąć na przykład z częstej nieusprawiedliwionej nieobecności. 

Terminy wakacji szkolnych muszą być przestrzegane, tj. nie wolno ich samowolnie skrócić lub wydłużyć. Przed i po wakacjach 

obowiązuje zasadniczy zakaz udzielania urlopu. Zrobienie wyjątku od tego mogą uzasadniać tylko ważne powody. 

Wydłużenie wakacji szkolnych lub bardziej atrakcyjny pod względem kosztów dojazd lub powrót w przypadku podróży urlopowej 

nie są ważnymi powodami. 

2. Co się stanie w przypadku naruszenia obowiązku szkolnego? 

Jeśli Państwa dziecko nie będzie uczęszczać do szkoły, mimo że nie będzie chore i nie będzie zachodzić także żaden inny ważny 

powód, Państwo jako rodzice (względnie uczennica lub uczeń sami, jeśli są pełnoletni) zostaną najpierw pisemnie wezwani przez 

szkołę do usprawiedliwienia nieobecności poprzez podanie powodu.

Następnie nauczycielki i nauczyciele postarają się wpłynąć pedagogicznie na uczennicę lub ucznia (np. poprzez poradę). 

Państwo jako rodzice zostaną wezwani do tego, by zadbać o to, by Państwa dziecko regularnie uczestniczyło w lekcjach i 

pozostałych zajęciach szkolnych. Pełnoletnia uczennica lub pełnoletni uczeń otrzyma pouczenie o obowiązku uczęszczania do 

szkoły. Ponadto nastąpi pouczenie o możliwości przymusowego doprowadzenia uczennicy lub ucznia do szkoły przez urząd ds. 

 



porządkowych lub policję względnie o możliwości wszczęcia postępowania o wykroczenie. 

Jeśli zostanie wszczęte postępowanie o wykroczenie, rodzice względnie uczennica lub uczeń otrzyma/-ją w ramach formalnego 

wysłuchania w terminie 14 dni możliwość ustosunkowania się. Jeśli będą spełnione przesłanki dla wydania decyzji o nałożeniu 

grzywny, będzie mogła zostać orzeczona grzywna do 1000 euro. 

Jeśli grzywna nie zostanie zapłacona, w przypadku osoby dorosłej zostanie najpierw przeprowadzona egzekucja. W związku z nią 

zostaną naliczone dalsze koszty (koszty upomnienia, koszty komornika sądowego). Jeśli egzekucja zakończy się niepowodzeniem, 

sąd będzie mógł zarządzić areszt w celu wymuszenia. W przypadku nieletnich i młodocianych zamiast zapłaty grzywny będzie 

mógł zostać złożony wniosek o odpracowanie grzywny. Zostanie ono zarządzone przez sąd. W przypadku niespełnienia obowiązku 

odpracowania grzywny będzie mógł zostać złożony wniosek o areszt dla nieletnich. 

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy porozmawiać ze szkołą. 

Dalsze informacje dotyczące obowiązku szkolnego są dostępne na stronie internetowej Zarządu Rejencji Münster 

(www.brms.nrw.de/go/schulpflicht). 
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