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___________________________________________________ 
1„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. 31 ust. 4 poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania 
przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.” 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów / opiekunów prawnych jest Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori CHCEMY, ul. Kozacza Góra 74, 80-180 Gdańsk
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 
4) każdy uczeń / opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty biorące udział w procesie przetwarzania. 
6) uczeń / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

…………………………………………………………..…….… 

…………………………………………… 
Imię i Nazwisko matki/opiekunki  miejscowość i data 

……………………………………………………………..….… 
Adres 

……………………………………………………………..….… 
kod miejscowość 

……………………………………………………………..….… 
telefon 

Dyrekcja

Chrześcijańskiego Autorskiego

Liceum Ogólnokształcącego

ul. Jagiellońska 5

80-371 Gdańsk 

Wniosek o wydanie zezwolenia 

Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Liceum 

o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko ...........................…………………………ur. ………………….………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 

obowiązku nauki poza szkołą zgodnie z art. 37. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 roku1. 

Uzasadnienie 

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

Z wyrazami poważania i szacunku 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Załączniki: 
1. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 
2. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, 
o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy. 

Imię i Nazwisko ojca/opiekuna 

…………………………………………………………..…….
… 

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów  

 (data i miejsce urodzenia dziecka)  
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WZÓR
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PRZYKŁADOWA TREŚĆ UZASADNIENIA - nie drukować/nie przysyłać!
Proszę wpisać własne uzasadnienie powyżej! 

Uzasadnienie 

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwinąć jego wyjątkowy potencjał konieczna 

jest indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić, naszym zdaniem, jedynie poprzez 

edukację domową. Pozwoli to wydobyć 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. Równie 

ważną kwestią jest dla nas elastyczność i niezależność, dotyczące organizacji pracy i czasu, 

priorytetyzacji, możliwości poszerzania i pogłębiania wiedzy dziecka w dowolnie wybranym kierunku. 

Poprzez edukacje domową chcemy kształtować charakter Imię_dziecka tak, aby wchodząc w dorosłe 

życie był odpowiedzialny/a, samodzielny/a i wrażliwy/a na potrzeby innych ludzi. Pragniemy też położyć 

nacisk na jego/jej rozwój w zakresie nauki nazwa_przedmiotu. 

UWAGA! To jest tylko przykład - nie drukować/nie przysyłać! 

Proszę wpisać własne uzasadnienie powyżej w formularzu!
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