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Dyrekcja 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

Międzynarodowa Akademia Montessori 
ul. Wrocławska  25, 55-080 Mokronos Górny 

 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową 
 

Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrektora Szkoły 
o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko …………………………………………………….,  
data ur……………………….., PESEL …………………………………………….. obowiązku nauki poza szkołą zgodnie 
z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, od dnia rozpoczęcia nauki w 
szkole. 
 
Załączniki do wniosku: 
Załącznik nr 1 – oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 
podstawy programowej: 
Oświadczamy, iż zapewnimy dziecku warunki umożliwiające realizację obowiązującej podstawy 
programowej. 
 
Załącznik nr 2 – zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych: 
Zobowiązujemy się do przystępowania przez nasze dziecko w każdym roku szkolnym do egzaminów 
klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
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Odręczny podpis matki 
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Porozumienie 

 
(zwane dalej Porozumieniem) zawarte pomiędzy: 
 

Spectrum Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Mokronosie Górnym, ul. Wrocławska 25, prowadzącą 
Niepubliczną Szkołę Podstawową Międzynarodową Akademię Montessori, zwaną dalej Szkołą 
a 
……………………………………………………………………. Rodzicami Ucznia: ……………………….……………………..,  
PESEL ………………………………………………………, zwanymi dalej Rodzicami. 
 

§1 

Rodzice oświadczają, że przysługuje im władza rodzicielska w rozumieniu polskiego prawa lub że są 
prawnymi opiekunami Ucznia i są uprawnieni do zawarcia niniejszego Porozumienia. 
 

§ 2 
Szkoła zobowiązuje się w ramach Porozumienia do przyjęcia Ucznia do Szkoły w modelu edukacji 
domowej. Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić odpowiednie egzaminy klasyfikacyjne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3 
1. Porozumienie zawarte jest na czas oznaczony, od dnia rozpoczęcia nauki w Szkole do dnia jej 

zakończenia. 
2. Rodzice mogą rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewywiązywania się przez Szkołę z jej zobowiązań zapisanych w § 2 umowy. 
3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Porozumienia jest równoznaczne z wnioskiem rodziców  

o cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą  
(na edukację domową). 

4. Porozumienie może być wypowiedziane pisemnie przez każdą ze stron za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca. 

5. Porozumienie ulega automatycznemu przedłużeniu na następny rok szkolny, jeśli Rodzice nie 
wypowiedzą go najpóźniej do dnia 31 maja bieżącego roku. 

 

§ 4 
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów stron 

Porozumienia wskazanych w Porozumieniu, pod rygorem uznania doręczeń na podane adresy 
za skuteczne. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 
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Odręczny podpis matki 
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