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DEKRET 

z dnia 23 marca 1956 r. 

o obowiązku szkolnym. 

W celu ujednolicenia przepisów o obowiązku' szkolnym 
dzi ci i młodzieży stanowi się, co następuje: 

Art. t. Obowiązek szkolny obejmuje pobieranie nl\uki w 
%ak esie siedmiu klas szkoły podstawowej. 

Art. 2. ' 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z począŁ
kle 1 roka szkolnego VI tym roku kalendarzowym, w którym 
'dzi cko kOllCZy 7 lat. 

~iW wyjątkowych ,przypadkach, I uzasadnionych .. fizycz- . 
d umysłowym rozwojem' dziecka, może , być udzielone ze

" zw lenie na rozpoczęcie wypetniania obowiązku szkolnego o 
. jed n rok wcześniej lub o jeden rok póżniej. 

3. Zezwolenia udziela prezydium p.owiatowej (miejskiej, 
Inicowęj) rady narodowej na wniosek ustawowego przed

sta icieła ' diliecka, uzgodniony z kierownikiem szkoły po.dsta-
-<" wo ej, w której obwodzie dziecko mieszka. 

Art. 3. 1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia sled
mi klas szkoły podstawowej, najdłużej jednak do kOl'/ca roku 

ólnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziec ko koń
cz 16 lat. 

2. Dziecko, które ukończyło ' 14 lat, może być zwolnione 
od wYpe·łn i.enia obowiązku szkolnego na zasadach, które okre
śli Minister Oświaty. 

2. Długość pieszej drogi dziecka z domu do szkoły nie 
powinna wynosić więcej niż 3 km dla uczniów klas I -- IV 
więcej niż 4 km dla uczniów klas V - VII. 

3. Minister Oświaty określi zasady wypefniania obowiąz
ku szkolnego w szkołach nie mających wyznaczonego obwodu 
szkolnego oraz w szkołach innego opwodu niilen, w ktÓrym 
dziecko zamieszkuje. 

Art. 6. 1. Minister Oświaty określi sposób wypełniania 
obowiązku szkolnego przez dzieci, których ilość na 'danym 
obszarze nie uzasadnia utworzenia dla nich szkoły w myśl 
przepisów o zakładaniu i utrzymywaniu ,szkół. 

2. W przypadkach szćzególnieuzasadnionych prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st.War
szawie i m.Łodzi) może w trybie, który określi Minister Oświa
ty ,zwalniać czasowo dzieci od wypełniania obowiążku szkol
nego. 

Art. 7. 1. Przedstawiciel ustawowy dziecka bądź osoba, 
która przyjąwszy do siebie dżiecko na pobyt stały lub CZi\SO - ' 

wy sprawuje nad nim pieczę, ma obo'wiązek: 

1) zapisania dziecka do właściWej szkoły i regularnego posy
łania go na zajęcia sżkolne, 

2) zapewnienia dziecku ' w domu możliwości odrabiania prac 
zadanych w szkole. 

3. Zwolnienia udziela p rezydium powiatoWej (miejskiej, 2. Kierownik zakładu pracy zatrudniającegEl młodoci ilf', e-
lnicowej) rady narodowej. go ma obowiązek dopilnowania, aby młodociany został zapisa-

ny do właściwej szkoły, aby miał z-apewnione warunki regu
larnego uczęszczania na za jęcia szkolne' i aby korzystał z uig 

Art. 4. t: Obowiązek szkolny wypełnia się przez regu, ~ w pracy przewidzianych dla' młodocianych odrębnymi przepi-
e uczęszczanie do szkoły podstawowej sumienny udział sami. 

w auce oraz innych zajęciach szkolnych. 

2. Dzieci uznane za niezdolne do nauki w normalnych 
f;Z ołach podstawowych wypełniają obowiązek szkolny w 
sz ołach specjalnych. Zasady i tryb uznawania dzieci za nie
id Ine do nauki w normalnych szkołach podstawowych okre
śli w drodże rozporządzenia Minister Oświaty w, porozumieniu 
z l1inistrem Zdrowia. ' 

3. Młodociani w wieku od 14 do 16 lat zatrudnieni w celu 
pr yuczania do zawodu wypełniają obowiązek szkolny w szko
ła h podstawowych dla pracujących. 

4. Minister Oświaty może uznać uczęszczanie do innych 
sz ół, niż wskazane w poprzednich ustępach za wypełnienie 
ob wiązku szkolnego. 

Art. 5. I. Dziecko wypełnia obowiązek szkolny w szkole, 
w której obwodzie zamieszkuje. 

3. Kierownik zakładu pracy obowiązany jest ponadto. do 
współdziałania ze szkołą w prowadzeniu pracy wychowaw
czej nad młodocianymi. 

Art. 8. I. Osoby odpowiedzialne za wypełnianie przez 
dziecko obowi ązku szkolnego (art. 7 ust. 1) są obowiązane do 
usprawiedliwienia kazdorazowej jego nieobecności w szkole. 

2. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecnoŚć w 'lzko
le uważa się chorobę dziecka (młodo cianego), chorobę zakafną 
w domu, nadzwyczajną przeszkodę w komunikacji i inne 
szczególnie ważne powody uznane przez kierownika (dyrekto
ra) szkoły. 

Art. G. l. Kontrola wypełniania obowiązku szkolnego 
należy do prezydiów gromadzkich (mie~skich, dzielnicowych) 
rad narodowych, rad narodowych osiedli oraz do szkół. 
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2. Do obowiązków prezydiów rad narodowych w zakre
sie kontroli należy: 

1) utrzymywanie w s tanie aktualnym ewidencji dzieci w 
wieku od 3 do 14 lat oraz tych młodociiJnych w wieku od 
14 do 16 lat, którzy nie ukoi'lczyli 7 klas szkoły podsta
wowej , 

2) powiadamianie wł-aściwych szkól o zmianie mIejsca za
mieszkania dziecka w wieku szkolnym ( młodocianego pod
legającego obowiązkowi szkolnemu). 

3) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków, o których mo
wa wart. 7. 

3. Do obowiązków szkól w zakresie kontroli nal eży: 

l) prowadzenie pracy uświadamiającej wśród rodziców 
- dzieci celem zapewnienia regularnego uczęszczania ucz-
-niów na zajęcia szkolne, 

2) oddziaływanie wychowawcze na środowisko przy współ
działan .iu z organizacjami społecznymi w celu zapewnie
n ia pełnej realizacj i powszechności nauczania, 

8) współdziałanie z .prezydiami gromadzkich (miejskich, dziel
nicowych) rad narodowych oraz rad narodow ych osiedli 
w prowadzeniu ewidencj i dzieci (młodocianych) oraz w 
kontroli wypełniania przez nie obowiązku szkolnego, 

4) współdziałanie z zakładami pracy celem zapewnienia re
gularnego uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne. 

Poz. 52 i 53 

Art. 10. 1. Kto uchyla się od ciążącego na nim obowiąz
ku zapisania dziecka do właściwej szkoły lub od regularnego 
Tlosyłania go na zaj ęc i a szkolne, podlęga karze grzywny do 
500 zł. 

2. Tej samej karze podlega kie rownik zakładu -pracy, któ
ry uchyla się ocl wykonania obowiązku przewidzianego w 
art. 7 ust. 2. 

3. Orzek anie następuje w trybie przepisóW o orzecznic .. 
twie karno-administracyjnym. 

Ar!. 11. Tracą moc dotychczasowe przepisy w sprawach 
unormowanych niniejszym dekretem, a w szczególności: 

1) dekret z dnia 7 lu tego . 1919 r. o obowiązku szkolnym 
(Dz. U. Nr , 14, poz. 147), 

2) ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawi erająca niektóre posta
nowienia o organizacj i szkolnictwa (Dz. U. Nr 79., poz. 
766). 

3) art. 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 marca 1932 r . o ustroju 
szkolnictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 389). 

Ar!. 12. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

4. Minister Oświaty za zgodą Prezesa Rady MinistrÓw. Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
określi zasady wykonywania przez prezydia rad narodowych 
' ·szk.oły obowiązków wymienionych w ust. 2 i 3. SBkretarz Rady Panstwa : M. Ry/Jicki 
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ROZl'ORZĄDl'ENII! MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 25 lutego 1956 r. 

w sprawIe stosowanych w obrotach z zagranicą opłat za niektóre. świadczenia zakładów społecznych słutbyzdrowla 

na obszar:ze morskich portów ł przystanł. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dn.ia 28 października 
1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej 
gospodarce w słuźbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z później
szymi zmianami) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za świadczenta 

a) za oryginał 

b) za każdą kopl~ 

2) za świadectwo. deratyzacji lub zwolnienia od dera
tyzacji dla statków o pojemności : 

zakładów społecznych służby zdrowia działających w portach do 200 ton rejestrowych netto 
morskich i przystaniach w przypadkach, gdy do zapłaty za 
świadczenia zobowiązani są obywatele państw obcych albo ponad 200 " 
obce osoby prawne: 

300 " 

l) za świadectwo sanitarne dla statku wystawione na żądanie 
kapitana statku: 

" 
LI 

300 1000 " 

1000" 3000 'ł 

" 'I 

" " 
II. '1 

12 zł 

3 II 

6zł 

10 le 

20 ił 

32 tt 


