EDUKACJA DOMOWA
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŚSO „BLIŻEJ DZIECKA” W ŚWIDNICY
UL. JAGIELLOŃSKA 30, 58-100 ŚWIDNICA, TEL. 74 852 29 79
_______________________
(miejscowość, data)
………………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………………….
(adres zamieszkania)
…………………………………………
(adres zamieszkania, adres mailowy)
……………………………………….
(numer telefonu)

Dyrektor
Marta Krzesak
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
ŚSO „Bliżej Dziecka” w Świdnicy
WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 59 ze zm., dalej jako: Pr. ośw.), jako Rodzice (opiekunowie prawni), działając zgodnie z wolą dziecka,
niniejszym składamy wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko:

IMIĘ I NAZWISKO
DATA I MIEJSCE
URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER PESEL DZIECKA
SPEŁNIANIE OBOWIAZKU
SZKOLNEGO OD DNIA
Uzasadnienie
Powyższy wniosek motywujemy chęcią wzięcia odpowiedzialności za proces kształcenia naszego dziecka
w większym stopniu niż w przypadku rodziców wychowujących dziecko uczęszczające na zajęcia klasowo –
lekcyjne. Naszym celem jest zarówno zapewnienie dziecku możliwości elastycznego rozwoju w dziedzinach
wiedzy, w których wykazuje ono szczególne zdolności, jak również zadbanie o pełną realizację podstawy
programowej w zakresie pozostałych przedmiotów szkolnych. Uważamy bowiem, że indywidualna praca
z dzieckiem pozwala na pielęgnowanie jego szczególnych zdolności, jak również pomoc w realizacji materiału,
z przyswojeniem którego ma ono problemy. Edukacja domowa nie pozbawia przy tym dziecka kontaktu ze
szkołą i rówieśnikami, jako że będzie mogło one brać udział w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt.
2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zwłaszcza w zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia. Wobec wymogów przewidzianych przez art. 37 ust. 2 Pr. ośw.:

___________________
(data i podpis Wnioskodawcy)

EDUKACJA DOMOWA
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŚSO „BLIŻEJ DZIECKA” W ŚWIDNICY
UL. JAGIELLOŃSKA 30, 58-100 ŚWIDNICA, TEL. 74 852 29 79
OŚWIADCZENIE
Niniejszym jako Rodzic/ Rodzice/ Opiekun prawny*
dziecka _________________________, w związku ze
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie przez nasze dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
w rozumieniu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej jako: „Pr. ośw.”) , w celu
zapewnienia o spełnieniu warunku wynikającego z art. 37 ust. 2 pkt. 1 Pr. ośw. oświadczamy, że nasze dziecko
___________________ zamieszkuje na terenie województwa, w którym mieści się siedziba Szkoły, tj. pod
adresem ____________________________________ woj. ______________________________.

* - niepotrzebne skreślić

___________________
(data i podpis Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym jako Rodzic/ Rodzice/ Opiekun prawny*
dziecka_________________________, w związku ze
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie przez nasze dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
w rozumieniu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej jako: „Pr. ośw.”) , w celu
zapewnienia o spełnieniu warunku wynikającego z art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit.b Pr. ośw. oświadczam/y,
że zapewniamy naszemu dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
* - niepotrzebne skreślić

___________________
(data i podpis Wnioskodawcy)
ZOBOWIĄZANIE
Niniejszym jako Rodzic/ Rodzice/ Opiekun prawny*
dziecka_________________________, w związku ze
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie przez nasze dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
w rozumieniu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej jako: „Pr. ośw.”), w celu
zapewnienia o spełnieniu warunku wynikającego z art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit. c Pr. ośw.
zobowiązujemy się, że nasze dziecko w każdym roku szkolnym przystąpi do przeprowadzanych przez
Szkolę egzaminów klasyfikacyjnych o których mowa w art. 34 ust. 4 Pr. ośw. , w miejscu i czasie
uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły.
* - niepotrzebne skreślić

___________________
(data i podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
−
opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej (w roku 2021/2022 opinia nie obowiązuje)

