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Nazwa usługi

REALIZACJA OBOWIĄZKU NAUKI 
               

Podstawa prawna:
        art.15 ust. 1, 18 ust. 2 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                  
        (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
    

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- oświadczenie o realizacji obowiązku nauki (F-OR-06-1)

II. OPŁATY:
brak - zwolnione na podstawie art.  2 ust.1 lit.  g ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

III. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Organizacyjny, pok. nr 1 tel. 56 684 10 24 wew. 30

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1. Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie
wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),  na terenie której  dziecko mieszka, są obowiązani
informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie”.
Informacja powinna zostać przedstawiona na załączonym druku oświadczenia (F-OR-06-1).
2.  Zgodnie  z art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  7  września  1991 r. o  systemie  oświaty  nauka  jest
obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
3. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 w/wym. ustawy, obowiązku szkolnego
lub  obowiązku  nauki  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu  egzekucyjnym
w administracji (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
4. Zawiadomienia należy dokonać w jednej z podanych form:
- pisemnie na adres: Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
- osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 – w Urzędzie Miejskim, biuro nr 1,
- e-mailem na adres: um.kowalewo@wp.pl
- faxem na nr 56 684 10 71.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
brak

VI.  UWAGI:   Tutaj można także pobrać:
 - oświadczenie o realizacji obowiązku nauki (F-OR-06-1).
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