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Załącznik 1    Wzory oświadczeń 

 

 

1. Wzór usprawiedliwienia 

 

Bielsko-Biała, dnia………………….. 

Usprawiedliwienie 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych 

……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

w dniu………………………… z powodu ………………………………………….. . 

Biorę odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia szkolne wynikające z nieobecności na 

zajęciach. 

……………………………………………………..…………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia) 
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2. Wzór zwolnienia 

 

Bielsko-Biała, dnia………………. 

Zwolnienie 

Proszę o zwolnienie ………………………………….(imię i nazwisko ucznia) z klasy …………z zajęć 

szkolnych w dniu………………………… (godziny lekcyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )* z powodu 

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

……………….. 

Biorę odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia szkolne wynikające z nieobecności na 

zajęciach. 

Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

*należy otoczyć godziny lekcyjne …………………………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia) 

Podpis wychowawcy…………………………......... 

W razie nieobecności wychowawcy: 

Podpis wicedyrektora............................................ 

Podpis dyrektora ..................................................
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……………………………………                           ……………………………………. 

nazwisko i imię rodzica                         miejscowość, data 

 

…………………………………… 

adres zamieszkania 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

DEKLARCJA  

 

rodziców ucznia niepełnoletniego 

dotycząca  uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki 

 

 Deklaruję  udział  dziecka  

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

                  Nazwisko i imię                                                                                                   klasa 

w zajęciach  * : 

 □  religii        □    etyki          □   nie będzie uczęszczało na zajęcia religii, etyki 

 

                       ……………………… 

 

           podpis rodzica 

* zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
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……………………………………                           ……………………………………. 

nazwisko i imię rodzica                         miejscowość, data 

 

…………………………………… 

adres zamieszkania 

       Dyrektor 

       Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

       w Bielsku-Białej 

 

DEKLARCJA 

 

rodziców ucznia niepełnoletniego 

 

dotycząca  uczęszczania dziecka na lekcje wychowania do życia w rodzinie 

 

 □  deklaruję udział dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

 □ nie wyrażam zgody na udział dziecka w zajęciach do życia w rodzinie      

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

                                                                                                                                 podpis rodzica      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                   

* zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
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……………………………………. ……..     ………………………………… 

nazwisko i imię ucznia       miejscowość, data 

……………………………………………. 

klasa 

 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

DEKLARCJA 

 ucznia pełnoletniego 

dotycząca  uczęszczania  na lekcje religii lub etyki 

 

Deklaruję uczestnictwo / nie deklaruję uczestnictwa * w lekcjach religii / etyki * 

w roku szkolnym ………......................... 

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

                                                                                                                               podpis ucznia 

* niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   

 

 

 

Do wiadomości : 

1/teczka ucznia 

2/wychowawca klasy 

3/nauczyciel religii / etyki 
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……………………………………. ……..     ………………………………… 

nazwisko i imię ucznia       miejscowość, data 

……………………………………………. 

klasa 

 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

DEKLARCJA 

 ucznia pełnoletniego 

dotycząca  uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

 

Deklaruję uczestnictwo / nie deklaruję uczestnictwa * w zajęciach wychowania do życia 

w rodzinie w roku szkolnym  ………............................... 

             

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

                                                                                                                               podpis ucznia 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Do wiadomości : 

1/teczka ucznia 

2/wychowawca klasy 

3/nauczyciel WDŻ 
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……………………………………. ……..     ………………………………… 

nazwisko i imię matki       miejscowość, data 

……………………………………………. 

nazwisko i imię ojca 

…………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

ZMIANA DEKLARCJI 

rodziców ucznia niepełnoletniego 

dotycząca  uczęszczania dziecka na lekcje religii lub etyki 

 

Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na uczestnictwo naszego dziecka 

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

                  Nazwisko i imię                                                                                                   klasa 

w lekcjach religii / etyki *w roku szkolnym ………………………………. 

 

                                                                                                                               podpis rodziców 

* niepotrzebne skreślić 

 

Do wiadomości : 

1/teczka ucznia 

2/wychowawca klasy 

3/nauczyciel religii / etyki 
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……………………………………. ……..     ………………………………… 

nazwisko i imię matki       miejscowość, data 

……………………………………………. 

nazwisko i imię ojca 

…………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

ZMIANA DEKLARACJI 

rodziców ucznia niepełnoletniego 

dotycząca  udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

 

Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na uczestnictwo naszego dziecka 

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

                  Nazwisko i imię                                                                                                   klasa 

w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym ……………………………. 

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

                                                                                                                               podpis rodziców 

* niepotrzebne skreślić 

 

Do wiadomości : 

1/teczka ucznia 

2/wychowawca klasy 

3/nauczyciel WDŻ 
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……………………………………. ……..     ………………………………… 

nazwisko i imię ucznia       miejscowość, data 

……………………………………………. 

klasa 

 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

 

ZMIANA DEKLARCJI 

 ucznia pełnoletniego 

dotycząca  uczęszczania  na lekcje religii lub etyki 

 

Deklaruję uczestnictwo / nie deklaruję uczestnictwa * w lekcjach religii / etyki * 

w roku szkolnym ………......................... 

                                                                                                           …………………………. 

                                                                                                                               podpis ucznia 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Do wiadomości : 

1/teczka ucznia 

2/wychowawca klasy 

3/nauczyciel religii / etyki 
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……………………………………. ……..     ………………………………… 

nazwisko i imię ucznia       miejscowość, data 

……………………………………………. 

klasa 

 

        Dyrektor 

        Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

        w Bielsku-Białej 

 

 

ZMIANA DEKLARCJI 

 ucznia pełnoletniego 

dotycząca  uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

 

Deklaruję uczestnictwo / nie deklaruję uczestnictwa * w zajęciach wychowania do życia 

w rodzinie w roku szkolnym  ………............................... 

           …………………………                                          

                                                                                                                               podpis ucznia 

* niepotrzebne skreślić 

   

 

 

Do wiadomości : 

1/teczka ucznia 

2/wychowawca klasy 

3/nauczyciel WDŻ 

 


