
O Ś W I A D C Z E N I E  
O REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI

………………………………………….. ………………………………...
         (Miejscowość, data)

…………………………………………..
    (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców albo prawnych opiekunów dziecka)
        

W związku  z  ustawowym obowiązkiem powiadamiania  organów  gminy, na  terenie  której
dziecko mieszka,  o  formie  spełniania  obowiązku nauki  przez  dziecko  i  zmianach  w  tym zakresie
(art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe) oświadczam/y, że syn/córka*

Imię i nazwisko ucznia ..........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................
Adres zamieszkania............................................................................................................................…
ukończyło gimnazjum / nie ukończyło
gimnazjum*

….........................................................................................
….........................................................................................

(podać nazwę i datę ukończenia gimnazjum lub nazwę gimnazjum, 
w którym dziecko kontynuuje naukę)

klasa (jeżeli dotyczy)................................................................…....

spełnia obowiązek nauki w szkole:
(nie  wypełniać  w  przypadku  gdy  uczeń
nie ukończył gimnazjum)

podać nazwę szkoły …............................................................
….........................................................................................
rodzaj szkoły …....................................................................
o profilu lub w zawodzie* ….............................................….
…...............................................................………………..
w klasie …............................................................................
oraz uczęszcza na praktyki u pracodawcy/w szkole* 
….........................................................................................
….........................................................................................
                                (podać nazwę pracodawcy lub szkoły)

które  będą  odbywały  się  w  okresie
…..............................................
                                                                                  (podać datę zawarcia umowy)

Jednocześnie:
1. Zobowiązuję/emy  się  do  powiadamiania  Burmistrza  Miasta  o  każdorazowej  zmianie  miejsca

spełniania obowiązku nauki przez dziecko do chwili ukończenia 18 roku życia, zgodnie z art. 40 ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

2. Przyjmuję/emy do wiadomości, że niespełnienie przez dziecko obowiązku nauki podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku
nauki - zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, należy
rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 

a. dni zajęć w szkole ponadpodstawowej lub placówce, 
b. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2

i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16. 

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  nieprawdziwych danych,  zgodnie  z  art.  233  §  1  Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Podpisy rodziców

.................................................

.............................................…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym powiadomieniu do celów służbowych (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

* zaznaczyć właściwe


