
Załącznik nr 1  

 
………………………………………………………………………   …………………........., dnia …………………… 
(imię  i nazwisko rodziców /opiekunów prawnych ucznia)             (miejscowość)   

 
………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 
………………………………………………………………………. 
(numer telefonu)  

       PANI KATARZYNA ŚCIEBURA  

       DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3  

       W KŁOBUCKU 

 

WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

O ZEZWOLENIE NA SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ 

 

 

Działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z wnioskiem do Dyrektora Szkoły                            
o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko:  

Imię i nazwisko dziecka:   ………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia:   ………………………………………………………………… 

Numer PESEL:    ………………………………………………………………… 

obowiązku szkolnego poza szkołą, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe, w okresie od ………………………………… do …………………………………. tj. w okresie 
uczęszczania do klasy ………………………….. 
 

Uzasadnienie 

 

(W tym polu należy uzasadnić, dlaczego rodzice/opiekunowie prawni uważają, że edukacja domowa byłaby 

korzystna dla ich dziecka i sprzyjałaby jego prawidłowemu rozowjowi) ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, iż cofnięcie zezwolenia może nastąpić                                        
w przypadku:  

 na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, 

 jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

 w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  
 

……………………………………………………….  

………………………………………………………. 

                 Podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 Załączniki:  

1. Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej 
na danym etapie edukacyjnym;  

2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych, że dziecko w każdym roku szkolnym przystąpi do egzaminów 
klasyfikacyjnych;  

3. Inne dokumenty;  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

………………………………………………………………………   …………………........., dnia …………………… 
(imię  i nazwisko rodziców /opiekunów prawnych ucznia)                (miejscowość)   

 
………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 
………………………………………………………………………. 
(numer telefonu)  

 

 

  

       PANI KATARZYNA ŚCIEBURA  

       DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3  

       W KŁOBUCKU 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM  

 

 W ślad za wnioskiem o zezwolenie na spełnianie przez dziecko 
………………………………………………….. obowiązku szkolnego poza szkołą, stosownie do treści art.  

( imię i nazwisko dziecka) 

37 ust. 2 pkt. 2 lit.b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, oświadczamy, że 
zapewnimy dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej obowiązującej 
na etapie edukacyjnym, którego dotyczy wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku 
szkolnego poza szkołą.  

 

……………………………………………………….  

………………………………………………………. 

                 Podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 
………………………………………………………………………   …………………........., dnia …………………… 
(imię  i nazwisko rodziców /opiekunów prawnych ucznia)                (miejscowość)   

 
………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 
………………………………………………………………………. 
(numer telefonu)  
 

PANI KATARZYNA ŚCIEBURA  

       DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3  

       W KŁOBUCKU 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW 
KLASYFIKACYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 UST. 4 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE  

 

 

  W ślad za wnioskiem o zezwolenie na spełnianie przez dziecko 
………………………………………………….. obowiązku szkolnego poza szkołą, stosownie do treści art.  

( imię i nazwisko dziecka) 

37 ust. 2 pkt. 2 lit.c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, zobowiązujemy się, 
że spełniając obowiązek szkolny poza szkołą, dziecko będzie w każdym roku szkolnym 
przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  

 

 

……………………………………………………….  

………………………………………………………. 

                 Podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

 

 

 



 


