Urząd Miasta Milanówka
Referat Oświaty
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. (22) 758-30-61/62 wew. 116 lub 185
fax. (22) 755-81-20

K A R T A U S Ł U G N R O/05
REFERAT OŚWIATY (O)
Nazwa usługi: SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU NAUKI SZKOLNEJ
Odpowiedzialny za daną usługę: Bożena Ciesielka
Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45
Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116
Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki szkolnej (druk do pobrania na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta Milanówka http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty).
Opłaty: nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy:

Rodzice zobowiązani są do informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku,
organu prowadzącego sprawę w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku
szkolnego/ nauki w sposób określony w art. 16 ust.5b.
Tryb odwoławczy: przysługuje
Uwagi:
1. Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
„Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta, na
terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania
obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
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 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). Skutkuje to wydaniem w toku prowadzonej

egzekucji administracyjnej postanowienia o nałożeniu grzywny na rodziców dziecka
(prawnych

opiekunów),

które

nie

spełnia

obowiązku

nauki

w

szkole

ponadgimnazjalnej lub innych formach pozaszkolnych.
Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% :-. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole
podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce,- .zajęć w przypadku spełniania
obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego, o którym
mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4 ustawy o systemie oświaty.
Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie organ gminy o formie spełnienia obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 i zmianach w tym zakresie (art. 18 pkt 5 ustawy
o systemie oświaty).
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
2017 r., poz. 1201 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1966 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2017r., poz. 1257)

Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
Opracowała: Katarzyna Wąsińska- Jano

27.09.2017 r.

Zatwierdziła: Wiesława Kwiatkowska - Burmistrz Miasta Milanówka

27.09.2017 r.

