OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY
………………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Pesel
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, jako rodzic dziecka/ osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem*, że

………………………………………………………………………………………,PESEL: …………………………….…………………………
(wpisać imię i nazwisko oraz Pesel dziecka)
aktualnie zamieszkująca/y pod adresem: …………………………………………………………………………………………
(wpisać adres aktualnego pobytu)
kontynuuje kształcenie w ukraińskim systemie oświaty pobierając naukę w trybie zdalnym

z …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę Szkoły ukraińskiej)
………………………………………………………………….
(podpis rodzica/ osoby sprawującej opiekę)
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..
Ім’я та прізвище

…………………………………………..
Населений пункт, дата

…………………………………………….…….
Номер ідентифікаційний PESEL
ЗАЯВА
Цим я підтверджую, як батько/опікун дитини *, що ................................................................. ,
номер PESEL ……………………………………………
(введіть ім'я і прізвище та номер PESEL дитини),
яка зараз проживає за адресою …………………………………………………………………………………………..,
(введіть актуальну адресу проживання)
продовжує освіту в українській системі освіти, отримуючи освіту дистанційно з
...................................................................................................................................................................
(введіть назву української школи)
……………………………………………………………
Підпис одного з батьків / опікуна дитини*
неправильно видалити

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY
Informacja
Na podstawie § 15 Rozporządzenia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) ,
dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny*
którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu
przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.

Rodzice lub osoby sprawujące opiekę nad wyżej wymienionym dzieckiem lub uczniem zobowiązani
są do złożenia „OŚWIADCZENIA O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE
OŚWIATY”.

Oświadczenie składa się w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub przekazuje do Gminnego
Zarządu Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica.

* Na podstawi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Інформація
Відповідно до п. 15 Положення від 21.03.2022р. про організацію навчання, виховання та
догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України (п. 645),
діти та підлітки 6-18 років перебування яких на території Республіки Польща вважається
законним *
які навчаються в дитячому садочку чи школі, які фунціонують в системі освіти України з
використанням методів і прийомів дистанційного навчання, не підлягають обов’язковій
однорічній дошкільній підготовці, шкільному навчанню чи іншому обов‘язковому навчанню

Батьки або опікуни над вищезгаданою дитиною чи учнем зобов'язані подати «ЗАЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ».
Декларація подається до міського управління в м.Лесниця, вул. 19 травня або пересилає до
Управління освіти м. Лесниця, вул. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica.
* На основі ст. 2 пункт 1 Закону від 12 травня 2022 року про допомогу громадянам України у
зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

