
 

 

 

 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Liceum Jagiellońskiego - 

Katolickiego Liceum Akademickiego  

w Toruniu 

 

WNIOSEK 

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizowanie przez naszą córkę/naszego syna* 

........................................................................ ur. ................................. w ..................................... 

obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

   

PODPIS MATKI/ 

OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS OJCA/    

OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) opinia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej 

2) oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie kształcenia 

3) zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Liceum Jagiellońskiego - 

Katolickiego Liceum Akademickiego  

w Toruniu 

                                         

ZOBOWIĄZANIE 

 

Niniejszym zobowiązujemy się do przystępowania przez naszego syna/ naszą córkę* 

............................................................................. spełniającego/ spełniającą* obowiązek szkolny poza 

szkołą, do egzaminów klasyfikacyjnych w wyznaczonych terminach. 

 

 

   

PODPIS MATKI/ 

OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS  OJCA/     

OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

                             

                                                      

 

                                                                       Dyrektor  

Liceum Jagiellońskiego - 

Katolickiego Liceum Akademickiego  

w Toruniu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczamy, że zapewnimy naszemu synowi/ naszej córce* 

........................................................................................... spełniającemu/ spełniającej* obowiązek 

szkolny poza szkołą, warunki umożliwiające realizację podstawy programowej. 

 

 

   

PODPIS MATKI/ 

OPIEKUNA PRAWNEGO 

 PODPIS OJCA/ 

 OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

       

                                                                       Dyrektor  

Liceum Jagiellońskiego –  

Katolickiego Liceum Akademickiego 

w Toruniu 

 

DEKLARACJA  

ucznia pełnoletniego  w sprawie nauki religii rzymskokatolickiej i przystępowania do 

egzaminu klasyfikacyjnego  

   

Ja,  

 

 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczennica / uczeń klasy ................   

wyrażam wolę 

nauki religii rzymskokatolickiej i przystępowania do egzaminów klasyfikacyjnych z tego 

przedmiotu.    

 

 

   

  PODPIS  

UCZNIA 

 

 

 



 

 

 

Toruń, dnia .................................... 

 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 

                    

                                                                       Dyrektor  

Liceum Jagiellońskiego –  

Katolickiego Liceum Akademickiego 

w Toruniu 

 

 

DEKLARACJA  

rodziców / opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego  w sprawie nauki religii 
rzymskokatolickiej i przystępowania do egzaminu klasyfikacyjnego  

   

Wyrażamy wolę, aby nasze dziecko  

 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczennica / uczeń klasy ................   
 
uczyło się religii rzymskokatolickiej i przystępowało do egzaminów klasyfikacyjnych.    
 

 

   

PODPIS MATKI/OPIEKUNA  PODPIS OJCA/OPIEKUNA 

 



 

 

 

Toruń, dnia .................................... 
 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 
 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 

                            
                                                      
 

       

                                                                       Dyrektor  
Liceum Jagiellońskiego –  
Katolickiego Liceum Akademickiego 

w Toruniu 

 

 

DEKLARACJA  
rodziców / opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego  w sprawie nauki 

drugiego języka obcego jako obowiązkowego 

 

   
Wyrażamy wolę, aby nasze dziecko 

 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczennica / uczeń klasy ................  uczyło się (proszę wybrać jedną opcję): 
 

☐ języka niemieckiego 

☐ języka francuskiego 

☐ języka hiszpańskiego 

jako II języka obcego obowiązkowego. 
 

    
 

   

PODPIS MATKI/OPIEKUNA  PODPIS  

OJCA/OPIEKUNA 

 

 


