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......………………...., dn. ......…………. r.
(miejscowość)                     (data)

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

Nr ............................................
(nr z rzeczowego wykazu akt)

Sprawa: zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą

Państwo/Pani/Pan*)

..........................................................................
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców

lub opiekunów prawnych ucznia)

..........................................................................

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

DECYZJA

Na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ......................................................1)

zezwalam

na spełnianie obowiązku szkolnego / obowiązku nauki *) przez .............................................................2)

poza szkołą, na następujących warunkach: 3) i)

1) ................................................................ ,

2) ................................................................ ,

3) ................................................................ ,

(...) .

                                                          
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Podać imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
2) Podać imię i nazwisko ucznia.
3) Wymienić warunki spełniania obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą.
i) Ustawodawca nie przesądza o treści warunków; moŜna określić np. zobowiązanie do realizacji programu

edukacyjnego zgodnego z właściwą podstawą programową (z ewentualnym wskazaniem poszczególnych
przedmiotów i ścieŜek edukacyjnych lub tylko z odesłaniem do właściwych przepisów), konieczność
zaangaŜowania   przez rodziców do realizacji   programu osób o określonych   kwalifikacjach, lub kwestie
związane z   egzaminami klasyfikacyjnymi (tu moŜna poprzestać na odesłaniu do stosownych przepisów, w tym
statutu, jeśli statut odpowiednie unormowania zawiera - w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów
powinien  takie zawierać)
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UZASADNIENIE ii)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Kuratora Oświaty w .....................................................4)

w terminie  14 dni od  dnia jej doręczenia, za  pośrednictwem Dyrektora ............................................5) .

..........................................................
(pieczęć imienna i podpis dyrektora)

Otrzymuj ą:

1. ………………………………1),

2. a/a

                                                          
ii) Decyzja tego typu, jeśli uwzgl ędnia w cało ści Ŝądanie strony (w tym w zakresie warunków) , moŜe nie

zawierać uzasadnienia (art. 107 §  4 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeśli uzasadnienie miałoby
być zamieszczone, to powinno składać się z uzasadnienie faktycznego  oraz uzasadnienie prawnego
(polegającego na wyjaśnieniu podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, czyli art. 16 ust. 8 ustawy).

4) Podać siedzibę Kuratora Oświaty.
5) Podać oznaczenie szkoły.


