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……………….,dnia……………… 
 

………………………………………….………… 
(imię i nazwisko ucznia) 

 
……………………… 

(klasa) 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2  
w Kwidzynie 

 
Na podstawie § 4. 1. ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1569) 
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki 

 
w imieniu mojego dziecka*) składam wniosek o umożliwienie realizacji podstawy programowej z wychowania 

fizycznego w klubie sportowym w roku szkolnym ……………………... 

Jednocześnie: 

 Oświadczam, że mój syn (córka) jest *) czynnym zawodnikiem sekcji 

…………………………..…… klubu sportowego ………………….………………… 

 Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas nieobecności na lekcjach 
wychowania fizycznego 

 Przyjmuję na siebie obowiązek kontaktu z nauczycielem wychowania fizycznego, aby ustalić zakres 

obowiązującego materiału dla danego poziomu nauczania 

 Deklaruję udział naszego dziecka w reprezentacji szkoły w międzyszkolnych zawodach 

sportowych. 
 
 

Do wniosku dołączam oświadczenie klubu sportowego, 
 
 
 

…………………..…………………………………………….……….………… 
(imię i nazwisko oraz podpis rodzica /opiekuna prawnego/ 
lub podpis ucznia pełnoletniego) 

 
 
 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie klubu sportowego 

Klub sportowy ………………………………………………..  z siedzibą w   ……………………….………………………. przy  
 

ul. …………………………………………………………………………………………… oświadcza, że ucz. 

…………………………………………………………………………………….. jest czynnym zawodnikiem sekcji 

……………………………………………………. naszego klubu.   

Aktywnie bierze udział w treningach sportowych w wymiarze ...................................... godzin tygodniowo. 

Bezpośrednią opiekę nad zawodnikiem sprawuje trener p. …..……………………………………… 
 
 

Jednocześnie zobowiązujemy się: 

 dopilnować, zrealizowania programu wychowania fizycznego zgodnie z podstawą programową przez w/w 

zawodnika 

 do bezzwłocznego powiadomienia szkoły w przypadku zakończenia współpracy 

zawodnika z naszym klubem 

 do umożliwienia zawodnikowi udziału w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa 

międzyszkolnego 

 
 
 

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

(pieczęć Klubu) (pieczęć i podpis Prezesa Klubu) 
 
 
 
 
 
  
 
 

Decyzja Dyrektora szkoły 

Na podstawie złożonego wniosku oraz dołączonego oświadczenia klubu zezwalam 

ucz. ……………………………………………………………………………… kl. ……..….... na indywidualną realizację 

programu wychowania fizycznego w roku szkolnym ………….. / ……… 
 
 
 
 

Kwidzyn, dn. 


