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Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie 

kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu 

tego obowiązku w układzie powiatów i gmin.  

Źródłem danych dotyczących szkolnictwa podstawowego jest System Informacji Oświatowej administrowany 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W niniejszym opracowaniu skupiono się na spełnianiu i niespełnianiu obowiązku szkolnego  w szkołach 

podstawowych (bez szkół specjalnych). Spełnianie tego obowiązku przeanalizowano głównie przez pryzmat lokalizacji 

szkoły, do której uczniowie uczęszczali. Szczególną uwagę zwrócono na spełnianie obowiązku szkolnego w: 

- szkole, w obwodzie której uczeń mieszka, 

- innej szkole, tj. szkole znajdującej się poza obwodem szkoły przynależnym do miejsca zamieszkania ucznia, 

- szkole za granicą kraju, ujęto tu szkoły za granicą ogółem oraz uczęszczanie do szkół przy polskim przedstawicielstwie 

dyplomatycznym za granicą oraz uczęszczanie do szkoły za granicą na podstawie dwustronnych umów zawieranych 

przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. 

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego w szkole podstawowej rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczeń w szkole podstawowej to osoba spełniająca obowiązek szkolny. 

 
*** 

 
Edukacja na poziomie podstawowym stanowi ważny element w procesie kształcenia dzieci  

i młodzieży. Jest ona podstawą do budowy silnego i wykształconego społeczeństwa, stąd zapewnienie 
szerokiego i równego dostępu do edukacji uznawane jest za podstawę sprawiedliwości społecznej i jeden  
z filarów demokracji. W 2009 r. w polskim systemie edukacyjnym rozpoczęto stopniowe obniżanie wieku, 
w którym dziecko ma obowiązek pójść do szkoły. Przed 2009 r. obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej obejmował dzieci w wieku 7 lat. Od 2009 r. przez 5 lat – do września 2013 r. – to rodzice 
decydowali o tym, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku sześciu czy siedmiu lat. W dniu 1 września 
2014 r. po raz pierwszy obowiązkowo poszły do szkoły dzieci z dwóch roczników, siedmiolatki oraz dzieci 
sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. W 2015 r. do pierwszych klas również poszły dzieci  
z dwóch roczników: dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. i cały rocznik sześciolatków urodzonych  
w 2009 r. 

W roku szkolnym 2014/2015 w województwie kujawsko-pomorskim liczba dzieci i młodzieży 
podlegających obowiązkowi szkolnemu w szkołach podstawowych wynosiła 133,0 tys. (bez szkół 
specjalnych). W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba ta wzrosła o 8,0%. W roku szkolnym 
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2014/2015 obowiązek szkolny spełniało 98,9% dzieci i młodzieży nim objętych. Udział ten zmniejszył się  
o 0,8 p.proc. w stosunku do roku szkolnego 2009/2010. 

Obowiązek szkolny w zakresie szkoły podstawowej  

 

Przestrzenna organizacja oświaty w Polsce oparta jest na systemie tzw. obwodów szkolnych. 
Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późń. zm.) w publicznym 
szkolnictwie podstawowym obowiązuje tzw. rejonizacja kształcenia. Ustawa stanowi, że obowiązkiem 
rady gminy jest zaplanowanie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz 
określenie granic obwodów poszczególnych szkół, tj. obszarów, z których mają rekrutować się ich 
uczniowie. Sieć ta powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić wszystkim osobom 
spełnianie obowiązku szkolnego. 

W roku szkolnym 2014/2015 w województwie kujawsko-pomorskim do szkoły, w obwodzie 
której uczeń mieszka, uczęszczało 70,0% uczniów. Udział uczniów spełniających obowiązek szkolny  
w przypisanym rejonie zmniejszył się o 5,7 p.proc. w stosunku do roku szkolnego 2009/2010. W tym 
samym czasie wzrósł udział uczniów uczęszczających do innych szkół (o 3,4 p.proc.) oraz uczniów 
uczęszczających do szkół za granicą kraju (o 2,4 p.proc.). 

Uczniowie szkół podstawowych spełniający obowiązek szkolny według miejsca realizacji tego 
obowiązku 

Miejsce realizacji obowiązku szkolnego 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

udział uczniów w % 

Szkoła w obwodzie której uczeń mieszka  75,7 75,2 73,5 72,3 70,4 70,0

Inna szkoła  .................................................  23,3 23,5 24,9 25,4 26,6 26,7

Za granicą  ..................................................  0,8 1,1 1,4 2,1 2,8 3,2

W roku szkolnym 2014/2015 1,4 tys. osób podlegających obowiązkowi szkolnemu nie spełniło tego 
obowiązku. Ich udział w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu zwiększył 
się z 0,3% w roku szkolnym 2009/2010 do 1,1% w roku szkolnym 2014/2015. W analizowanym okresie 
struktura powodów nie podjęcia nauki uległa zasadniczym zmianom. W roku szkolnym 2014/2015 udział 
osób nie spełniających obowiązku szkolnego z powodu odroczenia wynosił 89,9% i był wyższy o 47,6 p.proc. 
w stosunku do roku szkolnego 2009/2010. 
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Nie spełnianie obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej

 

Analizując realizację obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 
można zauważyć, że we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu województwa kujawsko- 
-pomorskiego spełniło ten obowiązek ponad 98% osób mu podlegających. Różnice zaznaczają się biorąc pod 
uwagę miejsce realizacji tego obowiązku. Szczególną uwagę zwrócono na szkoły w obwodzie, której uczeń 
mieszka, inne szkoły oraz szkoły za granicą. 

Udział uczniów uczęszczających do szkół zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania w ogóle uczniów 
spełniających obowiązek szkolny przyjmował wartości od 59,0% do 83,6%. Najwięcej dzieci chodziło do 
szkoły w swoim rejonie w powiatach: radziejowskim (83,6%), tucholskim (81,9%) i bydgoskim (78,3%). 
Najmniej w miastach na prawach powiatu: Włocławku (59,0%), Bydgoszczy (60,1%) i Toruniu (62,0%). 
Inaczej sytuacja przedstawia się biorąc pod uwagę udział uczniów spełniających obowiązek szkolny w innych 
szkołach. W analizowanych jednostkach administracyjnych udział uczniów spełniających obowiązek szkolny 
w innych szkołach w ogóle uczniów spełniających obowiązek wahał sie od 14,8% do 36,7%. Najwyższy 
zanotowano w miastach na prawach powiatu: Bydgoszczy (36,7%), Włocławku (36,1%) i Toruniu (35,4%), 
najniższy w powiatach: tucholskim (14,8%), radziejowskim (15,0%) i bydgoskim (18,9%). 

 
Udział uczniów spełniających obowiązek szkolny za granicą w ogóle uczniów spełniających ten 

obowiązek przyjmował wartości od 0,9% do 6,0%. Najwięcej uczniów uczęszczało do szkoły za granicą  
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z powiatów: sępoleńskiego (6,0%), chełmińskiego (5,4%), wąbrzeskiego (5,0%) oraz miasta na prawach 
powiatu Włocławka (4,8%). Najmniej zaś z powiatów: żnińskiego (0,9%), golubsko-dobrzyńskiego (1,3%), 
radziejowskiego (1,3%) i włocławskiego (2,1%). 

W roku szkolnym 2014/2015 w każdym z powiatów i miast na prawach powiatu odnotowano dzieci, 
które nie spełniły obowiązku szkolnego. Udział tej grupy osób w ogóle osób podlegających obowiązkowi 
szkolnemu przyjmował wartości od 0,4% do 1,8%. Największy odsetek osób nie spełniających obowiązku 
szkolnego zanotowano w miastach na prawach powiatu: Włocławku i Toruniu (po 1,8%) oraz powiatach: 
tucholskim i inowrocławskim (po 1,6%). Zjawisko to najmniej dostrzegalne było w powiatach położonych  
w zachodniej i środkowej części województwa: żnińskim (0,4%), sępoleńskim (0,5%), bydgoskim i toruńskim 
(po 0,6%) oraz lipnowskim i nakielskim (po 0,7%). 

W roku szkolnym 2014/2015 w większości analizowanych jednostek przyczyną nie spełnienia 
obowiązku szkolnego przez osoby podlegające temu obowiązkowi było odroczenie. W 8 powiatach 
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(aleksandrowskim, bydgoskim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, inowrocławskim, tucholskim, 
wąbrzeskim i żnińskim) oraz 3 miastach na prawach powiatu (Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku) oprócz 
odroczenia osoby nie podjęły nauki również z innej przyczyny. W większości powiatów udział dzieci  
i młodzieży nie spełniających obowiązku szkolnego z powodu odroczenia był wyższy niż udział dzieci  
i młodzieży, dla których nie podjęcie nauki wynikało z innych przyczyn. Inna sytuacja była tylko w powiecie 
chełmińskim. Udział dzieci i młodzieży nie spełniających obowiązku szkolnego z powodu odroczenia wyniósł 
46,7%, z innych przyczyn – 53,3%. 

Analizując stopień spełniania obowiązku szkolnego przez osoby podlegające temu obowiązkowi  
w szkołach podstawowych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 
zauważa się, że w większości gmin obowiązek szkolny spełniało ponad 98% dzieci i młodzieży podlegających 
temu obowiązkowi. W omawianym roku szkolnym odnotowano 36 gmin, w których do szkoły poszło 100% 
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. W 14 gminach udział uczniów spełniających obowiązek szkolny  
w ogóle osób podlegających temu obowiązkowi wynosił poniżej 98%, ale nie było to mniej niż 95,9%. 

Udział uczniów spełniających obowiązek szkolny uczęszczających do szkół w obwodach, w których 
uczniowie mieszkają w ogóle uczniów spełniających obowiązek przyjmował wartości od 46,2% do 92,6%. 
Najwięcej uczniów chodziło do szkoły w swoim rejonie w gminach: Dębowa Łąka (92,6%), Radziejów – gmina 
miejska (92,0%), Izbica Kujawska (90,8%) i Lubiewo (90,2%), najmniej natomiast w: Brodnicy – gmina 
wiejska (46,2%), Konecku (47,6%), Inowrocławiu – gmina wiejska (52,0%) i Kowalu – gmina wiejska (52,3%). 
Inaczej sytuacja przedstawiała się biorąc pod uwagę udział uczniów spełniających obowiązek szkolny  
w innych szkołach. Przyjmował on wartości od 5,3% do 52,1%. Najwyższy zanotowano w gminach: Brodnica 
– gmina wiejska (52,1%), Koneck (48,5%), Inowrocław – gmina wiejska (46,9%) i Dąbrowa (46,5%), najniższy 
w gminach: Radziejów – gmina miejska (5,3%), Dębowa Łąka, Baruchowo (po 6,4%) i Lubiewo (7,6%). 
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Udział uczniów spełniających obowiązek szkolny za granicą w ogóle uczniów spełniających ten 
obowiązek w gminach wahał się od 0,2% do 10,4%. Najwyższy zanotowano w gminach: Papowo Biskupie 
(10,4%), Nieszawa i Ciechocinek (po 8,9%) oraz Wąbrzeźno – gmina miejska i Bukowiec (po 8,7%). Najniższy 
natomiast w gminach: Kikół i Łabiszyn (po 0,2%), Górzno, Radomin, Lubanie (po 0,3%) oraz Rojewo i Dębowa 
Łąka (po 0,5%). W roku szkolnym 2014/2015 w 17 gminach nie odnotowano uczniów, którzy spełniali 
obowiązek szkolny w szkołach za granicą (Bądkowo, Dąbrowa Chełmińska, Osielsko, Golub-Dobrzyń – gmina 
wiejska, Zbójno, Bobrowniki, Dąbrowa, Sadki, Radziejów – gmina wiejska, Rypin – gmina wiejska, Wąpielsk, 
Łubianka, Gostycyn, Kowal – gmina wiejska, Włocławek – gmina wiejska, Gąsawa i Janowiec Wielkopolski).  

W roku szkolnym 2014/2015 w gminach województwa kujawsko-pomorskiego udział osób, które nie 
spełniły obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej w ogólnej liczbie osób podlegających temu 
obowiązkowi przyjmował wartości od 0,1% do 4,1%. Największy odsetek osób nie spełniających obowiązku 
szkolnego zanotowano w gminach: Stolno (4,1%), Kowalewo Pomorskie (3,4%), Aleksandrów Kujawski  
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– gmina miejska (3,3%), Chodecz (2,8%), Radziejów – gmina miejska (2,5%), Pakość (2,4%), Brodnica – gmina 
miejska (2,3%), Lubanie, Tuchola, Sadki, Inowrocław – gmina miejska i Nowa Wieś Wielka (po 2,2%). 
Najmniejszy udział był w gminach: Białe Błota, Chełmża – gmina miejska (po 0,1%), Złotniki Kujawskie, 
Kcynia, Osie i Lubraniec (po 0,2%). W 36 gminach wszystkie dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym 
spełniły go.  

W gminach, w których dzieci i młodzież nie spełniły obowiązku szkolnego przez osoby podlegające mu 
w większości przypadków powodem było odroczenie. W 12 gminach (Tuchola, Kowalewo Pomorskie, 
Aleksandrów Kujawski – gmina miejska, Dobrcz, Wąbrzeźno – gmina wiejska, Aleksandrów Kujawski – gmina 
wiejska, Toruń, Inowrocław – gmina miejska, Barcin, Nowa Wieś Wielka, Włocławek – gmina miejska, 
Bydgoszcz) oprócz odroczenia nie podjęcie nauki w szkołach podstawowych wynikało również z innych 
przyczyn. Wśród tych gmin udział dzieci i młodzieży nie spełniających obowiązku szkolnego z powodu 
odroczenia był wyższy niż udział dzieci i młodzieży, dla których nie podjęcie nauki wynikało z innych przyczyn 
w 7 gminach: Bydgoszcz, Włocławek – gmina miejska, Nowa Wieś Wielka, Barcin, Inowrocław – gmina 
miejska, Toruń i Aleksandrów Kujawski – gmina wiejska. W gminie wiejskiej Wąbrzeźno dla 50% dzieci  
i młodzieży przyczyną nie spełnienia obowiązku szkolnego było odroczenie, dla pozostałych 50% inne 
przyczyny. Udział dzieci i młodzieży nie spełniających obowiązku szkolnego z powodu odroczenia był niższy 
niż udział dzieci i młodzieży, dla których nie podjęcie nauki wynikało z innych przyczyn w 4 gminach: Tuchola, 
Kowalewo Pomorskie, Aleksandrów Kujawski – gmina miejska i Dobrcz. Natomiast w gminie Stolno dla 
wszystkich osób (100%) nie spełnienie obowiązku szkolnego wynikało z innych przyczyn. 
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