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OŚ-3

Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Teresin

I
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Podstawa prawna:


ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Wymagane dokumenty:


oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o sposobie i miejscu spełniania
obowiązku nauki przez ich dziecko (formularz OŚ-3.1)

Miejsce składania oświadczenia:

III
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IX




Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel: 46 864 25 65, email:biuroobslugimieszkancow@teresin.pl lub
bezpośrednio do pełnomocnika Wójta ds. oświaty pana Bogusława Bęzla, parter, pokój
nr 2, tel: 46 864 25 61, email: b.bezel@teresin.pl.

Opłaty:


brak.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


nie dotyczy.

Sposób zakończenia postępowania:


postępowanie kończy złożenie oświadczenia o sposobie i miejscu spełniania obowiązku
nauki przez dziecko.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


pełnomocnik Wójta ds. oświaty - Bogusław Bęzel, pokój nr 2, parter,
tel: 46 864 25 61, email: b.bezel@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


brak.

Dodatkowe informacje:


nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia,







obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia
szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej
lub niepublicznej,
po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się:
- przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej
- przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u
Pracodawcy,
rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do
informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w
innej placówce,



rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy , na terenie
której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku
nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie,



niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlega egzekucji, w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Uwagi:


X



Opracował:
Bogusław Bęzel

oświadczenie niezgodne ze wzorem załączonego formularza OŚ-3.1, zawierające
informacje określone w tym formularzu jest również oświadczeniem spełniającym
ustalone wymagania,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptował:
Marek Jaworski

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

