_______________________________
(miejscowość, data)

______________________________________
(imiona i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)

______________________________________
______________________________________
(adres, ulica, miejscowość)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Salomon
Ul. Namysłowska 4, 03-454 Warszawa

Wniosek

Jako rodzice____________________________ur.______________________roku
( imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

wnosimy o pozwolenie na spełnianie przez nasze dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą
w myśl art. 16 ust. 8 Ustawy o Systemie Oświaty.

Szkoła Podstawowa Salomon
Pawła i Marzeny Zakrzewskich
ul. Namysłowska 4, 03 -454 Warszawa
tel. +48 22 299 00 43, +48 690 822 690
szkołapodstawowa@szkolysalomon.pl

Szkoła Podstawowa Salomon jest niepubliczną szkołą
podsta wową z uprawnieniam i szkoły publicznej, wpisaną
do ewidencji szkół i pla cówek niepublicznych m. s t. Wars zawy
pod numerem 1 00 SPN. Funkcjonuje na podsta wie Usta wy
o systemi e oś wiaty z dnia 7 września 1991 roku ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
oraz zgo dnie z obowiązujący mi rozpo r ządzeniami.

Oświadczenie

Jako rodzice ____________________________ur.______________________roku
( imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

oświadczamy, że zapewnimy naszemu dziecku właściwe warunki umożliwiające realizację podstawy
programowej obowiązującej na jego etapie nauki.

Zobowiązanie

Jako rodzice ______________________________ur.____________________roku
( imię i nazwisko dziecka)

oświadczamy,

że

umożliwimy

naszemu

(data urodzenia)

dziecku

przystąpienie

do

rocznych

egzaminów

klasyfikacyjnych przewidzianych przez Ustawę o Systemie Oświaty.

Uzgodnienie
Szkoła Podstawowa Salomon
Pawła i Marzeny Zakrzewskich
ul. Namysłowska 4, 03 -454 Warszawa
tel. +48 22 299 00 43, +48 690 822 690
szkołapodstawowa@szkolysalomon.pl

Szkoła Podstawowa Salomon jest niepubliczną szkołą
podsta wową z uprawnieniam i szkoły publicznej, wpisaną
do ewidencji szkół i pla cówek niepublicznych m. s t. Wars zawy
pod numerem 1 00 SPN. Funkcjonuje na podsta wie Usta wy
o systemi e oś wiaty z dnia 7 września 1991 roku ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
oraz zgo dnie z obowiązujący mi rozpo r ządzeniami.

Jako rodzice______________________________________ur.____________roku
( imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

roku oświadczamy, że zgadzamy się z uzgodnionym w Szkole Podstawowej Salomon planem nauczania
na dany rok szkolny.

Z wyrazami szacunku

___________________________________________
(podpis rodziców( rodzica)/ opiekunów prawnych)

Szkoła Podstawowa Salomon
Pawła i Marzeny Zakrzewskich
ul. Namysłowska 4, 03 -454 Warszawa
tel. +48 22 299 00 43, +48 690 822 690
szkołapodstawowa@szkolysalomon.pl

Szkoła Podstawowa Salomon jest niepubliczną szkołą
podsta wową z uprawnieniam i szkoły publicznej, wpisaną
do ewidencji szkół i pla cówek niepublicznych m. s t. Wars zawy
pod numerem 1 00 SPN. Funkcjonuje na podsta wie Usta wy
o systemi e oś wiaty z dnia 7 września 1991 roku ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
oraz zgo dnie z obowiązujący mi rozpo r ządzeniami.

