
 
…………………………………………………. 
Dane wnioskodawcy                                                                                                    Miejscowość, data  
(imię, nazwisko, adres, numer telefoniczny) 
 

Dyrektor Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie 
os. Na Stoku 34 
31- 706 Kraków 

 
Wniosek Rodziców o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

 
Jako Rodzice, 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 2016 r. Prawo                  

oświatowe, w okresie od …………............ do ……………..........., tj. w okresie uczęszczania do            

klasy/klas: ……………..  

 
Uzasadnienie  

 
Powyższy wniosek motywujmy 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 jednocześnie           
na pielęgnowanie jego szczególnych zdolności, jak również na pomoc w realizacji materiału, z którego              
przyswojeniem 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo                
oświatowe, przedkładamy w załączeniu opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,        
oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,         
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie, że nasze dziecko w każdym roku             
szkolnym przystąpi do przeprowadzanych przez Szkołę egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa           
w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w miejscu i czasie uzgodnionym z                    
Dyrekcją Szkoły. 

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

(czytelne podpisy rodziców) 
 
Załączniki:  

1. opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
2. oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej         

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 
3. zobowiązanie rodziców, że dziecko w każdym roku szkolnym przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych.  


