
 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU NAUKI 

 

Ja, niżej podpisany (a)  
……………………………………………………………..  
(imię i nazwisko rodziców, opiekunów prawnych dziecka)  

zamieszkały (a)  
……………………………………………………………..  
(adres)  

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Chmielnik                                                                                                      

                                                                                             36-016 Chmielnik 50 

 

 

 

Oświadczam, że mój syn/córka  
………………………………………………..……………………………………………………...  

(imię i nazwisko dziecka)  

Urodzony/a………………………………………………………………………………………….  

(data urodzenia)  

Zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………….. 

Realizuje obowiązek nauki w roku szkolnym 20…./20…. 

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

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

(nazwa i adres placówki kształcącej, do której uczęszcza dziecko)  

Przewidywany termin ukończenia szkoły…………………………………………………………... 

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia Wójta Gminy Chmielnik o wszelkich zmianach 

dotyczących spełniania przez syna/córkę obowiązku nauki jak również wyrażam zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu do celów 

służących prowadzeniu przez gminę Chmielnik ewidencji i kontroli spełnienia obowiązku nauki. 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, znajdującej się na odwrocie  

powyższego oświadczenia.   

 

Pouczony/a/ o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK, który za składanie 

nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat trzech, prawdziwość 

powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

………………………………………………………………………  

miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082) 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. 
Art.42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082) Niespełnianie obowiązku nauki 
podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
 



 
 

Klauzula informacyjna 

  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku pod adresem 

36-016 Chmielnik 50. 

 2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnieniach proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie 

Chmielnik za pomocą adresu: rodo@chmielnik.pl  

3. Administrator danych osobowych – Gmina Chmielnik przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu/celach: ¬ wypełniania obowiązków ciążących na Gminie Chmielnik- 

gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy - art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz.1082) 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: ¬ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, podpisanych z Gminą Chmielnik 

przetwarzają dane osobowe dla których Gmina Chmielnik jest Administratorem, tj. Zespół Ekonomiczno -  

Administracyjny Szkół w Chmielniku znajdujący się pod adresem 36-016 Chmielnik 50.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

¬ prawo do żądania dostępu do danych osobowych; ¬ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 

osobowych ; ¬ prawo do żądania usunięcia danych osobowych; ¬ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; ¬ prawo do przenoszenia danych; ¬ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Chmielnik Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

 

 
 

 
 


