
 
      ................., dnia ..........………. r. 

......................................... 
              Imię i nazwisko rodzica 

 
......................................... 
                         Ulica 

 

......................................... 
          Kod pocztowy, miejscowość 

 
......................................... 
                       Telefon 

DYREKTOR 

Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku 

80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29 

 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia 

 
 Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się do dyrektora szkoły  

z prośbą o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego przez  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 (imię, nazwisko, data urodzenia dziecka) 
  
poza szkołą zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 r., 

nr 256., poz. 2572)1. 

Uzasadnienie 

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Posiada wyjątkowy potencjał i w związku z tym, naszym zdaniem, 

konieczna jest indywidualizacja procesu nauczania, którą można zapewnić jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli 

to rozwinąć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć zainteresowania, a ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób 

uniknąć w szkole. Nauczanie domowe pozwoli też przekazać wartości rodzinne oraz pogłębić relacje 

– szczególnie w trudnym okresie dorastania. 

Poprzez edukację domową naszego dziecka chcemy kształtować jego charakter tak, aby wchodząc w dorosłe życie było 

odpowiedzialne, samodzielne i wrażliwe na potrzeby innych ludzi. Pragniemy też położyć nacisk na jego rozwój  

w zakresie nauk ścisłych, szczególnie matematyki. 

Mając na względzie prawidłową socjalizację dziecka planujemy jego uczestnictwo i zaangażowanie w różne 

formy działań społecznych, np._______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Załączniki: 
 
1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
2. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie kształcenia; 
3. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny 

do egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy o systemie oświaty.  
 

 
 

       czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

                                                
1
Art 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty:  „Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji , na 

spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub 
inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.” 


