
 

Obowiązek szkolny 

Wszystkie dzieci i młodzież, mieszkające w Wolnym Państwie 
Saksonii, są objęte ustawowym obowiązkiem szkolnym. 
Obowiązek ten polega na regularnym uczestniczeniu w 
lekcjach oraz pozostałych obowiązkowych zajęciach 
szkolnych. 
 

Rozpoczęcie obowiązku szkolnego 

Dzieci, które do 30 czerwca danego roku kalendarzowego 
(roku rozpoczęcia nauki) ukończą szósty rok życia, są objęte 
obowiązkiem szkolnym. Dzieci należy zapisać do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej, prowadzącej nabór uczniów 
zgodnie z ustaloną rejonizacją, lub do szkoły niepublicznej 
(regularny obowiązek szkolny). 
 
Obowiązkiem szkolnym objęte są również dzieci, które do 30 
września danego roku kalendarzowego (roku rozpoczęcia 
nauki) ukończą szósty rok życia i zostały zapisane przez 
rodziców do szkoły podstawowej, prowadzącej nabór uczniów 
zgodnie z ustaloną rejonizacją (dzieci, które mogą być 
posyłane do szkoły).  
 
Dzieci, które ukończą szósty rok życia dopiero po 30 września 
danego roku kalendarzowego (roku rozpoczęcia nauki), mogą 
na wniosek rodziców zostać przyjęte do szkoły podstawowej, 
jeśli pozwala na to poziom ich rozwoju umysłowego i 
fizycznego (możliwość wcześniejszego rozpoczęcia nauki w 
szkole). 
 

Zakończenie obowiązku szkolnego 

Obowiązek szkolny trwa zasadniczo do ukończenia 
osiemnastego roku życia. W szkolnictwie zawodowym 
uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu aż do 
zakończenia stosunku kształcenia zawodowego. 
 

Specjalne doradztwo edukacyjne  

Specjalne doradztwo edukacyjne stanowi ważny środek w 
codziennej szkolnej integracji dzieci i młodzieży, dla których 
niemiecki nie jest językiem ojczystym. Krajowy Urząd ds. 
Szkolnictwa i Edukacji w Dreźnie, informuje rodziców i dzieci 
o możliwościach edukacji w Wolnym Państwie Saksonii i 
indywidualnie pomaga wybrać właściwą ścieżkę edukacji. 
 
Ponadto urzędnicy drezdeńskiego oddziału Krajowego Urzędu 
ds. Szkolnictwa i Edukacji sprawdzają, czy przed rozpoczęciem 
nauki w szkole zachodzi konieczność zapisania dziecka do klasy 
przygotowawczej, a także czy zasadne jest nauczanie języka 

ojczystego. 
 
W związku z tym, zanim dziecko będzie mogło rozpocząć 
naukę w szkole, rodzice muszą najpierw zgłosić dziecko do 
udziału w specjalnym doradztwie edukacyjnym przy 
drezdeńskim oddziale Krajowego Urzędu ds. Szkolnictwa i 
Edukacji. 
Zapisy prowadzone są za pośrednictwem poczty 
elektronicznej 
daz-bildungsberatung-d@lasub.smk.sachsen.de  
lub  
listownie na adres Krajowego Urzędu ds. Szkolnictwa i 
Edukacji  
Oddział w Dreźnie 
 
Kontakt: 
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden, 
Abteilung 2 - Schulen 
Großenhainer Straße 92, 
01127 Dresden 
Telefon: (03 51) 84 39-113 
 
Godziny dyżurów: poniedziałek, w godz. 9.00 – 11.00 i 13.00 – 
16.00, z prośbą o wcześniejsze umówienie terminu wizyty 
 
W poradni zajmującej się specjalnym doradztwem 
edukacyjnym należy przedłożyć następujące dokumenty:  
 
– dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej, 
uprawnionej do opieki nad dzieckiem 
– zaświadczenie o zameldowaniu  
– ostatnie świadectwo szkolne dziecka, wydane w kraju 
pochodzenia. 
 

Klasa przygotowawcza 

Wszyscy uczniowie różnych narodowości, którzy w ogóle nie 
znają języka niemieckiego, bądź nie opanowali go jeszcze 
w sposób wystarczający, uczęszczają najpierw do klasy 
przygotowawczej. Tam uczą się języka niemieckiego jako 
drugiego języka i są przygotowywani do przejścia do 
regularnej klasy zgodnie z ich wiekiem. 
 
Głównym zadaniem nauczyciela jest pomoc dzieciom i 
młodzieży w rozpoczęciu nauki w normalnej szkole. 
 

Stopniowa integracja – zajęcia z języka 
ojczystego 

Potencjał językowy dzieci dwu- i wielojęzycznych postrzegany 
jest jako talent i wspierany najlepiej, jak to możliwe. Z tego 
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względu Wolne Państwo Saksonia w ramach posiadanych 
zasobów oferuje takim dzieciom dobrowolne zajęcia z ich 
języka ojczystego.  
 
Informacje o tego rodzaju zajęciach można otrzymać w danej 
szkole. 
 

Opieka zdrowotna w szkole  

Zdrowie stanowi podstawę w procesie edukacyjnym naszych 
dzieci. Z tego powodu ustawa o szkolnictwie nakłada 
obowiązek objęcia uczniów opieką medyczną. 
 
Lekarze z Urzędu Zdrowia przeprowadzają badania zdolności 
szkolnej dla wszystkich dzieci w roku poprzedzającym pójście 
do szkoły. 
 
Badania te rozpoczynają się po zapisaniu dziecka do szkoły 
i trwają kilka miesięcy. Dostępne terminy badań 
proponowane są przy zapisach do szkoły. W trakcie badania 
dziecku towarzyszy przynajmniej jeden opiekun prawny. 
Badania odbywają się przeważnie w poradni opieki medycznej 
dla dzieci i młodzieży.  
 
Badanie obejmuje kompleksowe badanie fizycznego stanu 
zdrowia (jak podczas badań profilaktycznych). W trakcie 
opartego na zabawie badania ocenia się istotne dla nauki w 
szkole aspekty rozwoju dziecka. Ponadto rodzice mogą 
skorzystać z doradztwa w zakresie rozpoczęcia szkoły oraz 
rozwoju dziecka. 
 
Przez cały okres nauki w szkole dzieci objęte są dalszą opieką 
lekarską. 
 
Jeśli dzieci będą często i/lub długotrwale opuszczały zajęcia 
szkolne z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość zgłoszenia 
problemu placówce opieki medycznej dla dzieci i młodzieży, 
która może udzielić porady i wydać właściwe orzeczenia. 
 
Ponadto rodzice mogą w każdej chwili zasięgnąć porady 
w Urzędzie Zdrowia w zakresie opieki zdrowotnej oraz zasad 
posyłania dzieci do szkoły. 
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