
…………….............……, ……………. 
                    (miejscowość, data) 
………………………………...................................................………. 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 
 
…………………………...............................................……………. 
 
………………………...............................................………………. 
             (adres) 
 
…………………………………............................................……. 
       (nr telefonu) 
 
…………………………………............................................……. 
       (adres email) 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
ul. Szkolna 23 

21-025 Niemce 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 

k.k.) niniejszym oświadczam, że mój syn/córka ………………………......................…………..............………… 

urodzony/a ……………….............…..................................……….. r. w ………………….............................................…… 

spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego / szkolny* uczęszczając 

w roku szkolnym 20.....…......../20…..................... 

do 
……………………………………………………………………….............................................…………..........................................………… 

(pełna nazwa i adres szkoły, profil klasy, lub pieczątka szkoły) 
   

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

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

………...............………….............................……………………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 



Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., 
poz. 59) 
 

Art. 31. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach 
wychowania przedszkolnego. 
Art 31. 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. 

 
Art. 33. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są 
obowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony 
w art. 36 ust. 10; 
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego. 
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, należy do zadań 
dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 
3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych 
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić 
dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, 
o którym mowa w art. 31 ust. 4, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

 
 Art. 36 . 9. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: 

uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 
 realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

 
Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 
4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób 
określony w art. 36 ust. 10 lub 11. 
2. 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. 

 
At. 42. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.  

 
 


