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									………………………,………………………
										miejscowość, data

Wnioskodawca:
…………………………………………….
Adres do korespondencji
……………………………………………
……………………………………………

								Szanowny(a) Pan (i) 
								………………………………………………………..
								Dyrektor ………………………………………….
								…………………………………………………………
								Adres: ……………………………………………..
								…………………………………………………………

	
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

	Szanowna(y) Pani(e) Dyrektor(ze),
	Zwracam się do Pana/Pani w sprawie zobowiązania pełnoletnich uczniów do przebywania na terenie szkoły w czasie trwania nieobowiązkowych zajęć lekcyjnych, na które nie są oni zapisani (np. religii). Działania Szkoły w tym zakresie nie mają podstawy prawnej i są nielegalne.
Uprzejmie informuję, że dnia ………………………………………. ukończyłem/am osiemnasty rok życia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu cywilnego od tego dnia jestem osobą pełnoletnią. W myśl natomiast art. 11 Kodeksu cywilnego: „Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.” Oznacza to, że od tego momentu posiadam pełną zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.
Pomimo ukończenia osiemnastu lat i nabycia pełnej zdolności do czynności prawnych szkoła zobowiązuje mnie do pozostawania na jej terenie w trakcie, kiedy odbywają się zajęcia lekcyjne, w których nie uczestniczę (religia). Takie działanie szkoły należy uznać za nieuzasadnione i pozbawione podstawy prawnej.
W momencie ukończenia osiemnastu lat ustaje jednocześnie władza rodzicielska, a wraz z nią wykonywana przez rodziców lub prawnych opiekunów funkcja opiekuńcza, analogicznie również szkoła nie odpowiada od tego momentu za moje bezpieczeństwo w trakcie zajęć, ponieważ z mocy prawa jestem uprawniony/a do swobodnego dysponowania swoim czasem, w tym również opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, szczególnie takich, w których nie uczestniczę.
	Uprzejmie informuję zatem, że wszelkie dalsze próby zarówno zobowiązywania mnie do przebywania na terenie szkoły w czasie ww. nieobowiązkowych zajęć, jak i rozliczania z takiego obowiązku zostaną uznane za bezprawne naruszenie moich dóbr osobistych. Konsekwencją takiego postępowania Szkoły będzie również skierowanie odpowiedniej skargi do Kuratorium Oświaty oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
	Ufam, że zechce Pan(i) przychylić się do mojego stanowiska w sprawie. 

								Z poważaniem,




