
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU 

…………………….................………………………….              Białystok, dnia …………………… 
         (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

……………………………….................………………. 

…………………………….................…………………. 
                     (adres zamieszkania) 

                     Szkoła Podstawowa Nr 14  
z Oddziałami Integracyjnymi 

                                                                                                              w Białymstoku 
 

Zwolnienie ucznia kl. I – III z pojedynczych lekcji 

Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego dziecka  

....................................................................................................., ucz. kl. ………… 

z zajęć lekcyjnych w dniu ………………………….. od godziny …………………. 

Równocześnie oświadczam, że odbiorę je osobiście ze szkoły i przyjmuję na siebie pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.  
 

                                                                          …………………………………………………………………. 
                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
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Równocześnie oświadczam, że upoważniam do odbioru P. ……………………………………………………, 

seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………… i przyjmuję na siebie 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.  

 
                                                                          …………………………………………………………………. 
                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
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