
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica: 

1. Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodziców.  

2. Pisemną prośbę o zwolnienie potwierdza wychowawca klasy. Jeżeli wychowawca 

w danym dniu jest nieobecny, uczeń zgłasza się do pedagoga szkoły, psychologa lub 

wicedyrektora. 

3. Wychowawca/pedagog/psycholog/wicedyrektor  podejmuje decyzję o zwolnieniu. 

4. Wychowawca/pedagog/psycholog/wicedyrektor  może odmówić zwolnienia ucznia, jeżeli 

wie, że zagraża to realizacji obowiązku   szkolnego (poniżej 50% obecności na zajęciach 

szkolnych). 

5. Wychowawca/pedagog/psycholog/wicedyrektor  może także  odmówić zwolnienia, jeżeli 

uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis rodzica. 

6. W razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia i jego autentyczności 

wychowawca/pedagog/psycholog/wicedyrektor  powinien to zweryfikować poprzez jak 

najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach. 

7. Potwierdzenie zwolnienia uczeń pokazuje w szatni. 

8. Pedagog/psycholog/wicedyrektor  wysyła informację o zwolnieniu z zajęć Librusem do 

wychowawcy. 

9. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/pedagoga/ 

psychologa/wicedyrektora o zwolnienie dziecka, wychowawca odnotowuje to w dzienniku. 

10. W przypadkach szczególnych uczeń może być zwolniony na wniosek nauczyciela. 

11. Wszystkie wpisane w zeszycie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć powinny być 

weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy. 

Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia: 

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana 

i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy. 

2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z: 

 zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej w zakresie możliwości szkoły; 

 powiadomieniem sekretariatu szkoły o zdarzeniu; 

 powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i skonsultowaniem 

z nimi wszystkich działań. 



3. Nauczyciel kieruje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która decyduje czy 

uczeń może zostać w szkole. 

4. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę, iż złe samopoczucie jest uzasadnione 

dolegliwością, sekretariat powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie do szkoły. 

5. Wychowawca odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku. 

6. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej. 

7.  W sytuacji, gdy pielęgniarka jest nieobecna w szkole sekretariat telefonicznie kontaktuje 

się z rodzicami i wspólnie podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia. 

Zasady zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne 

organizowane konkursy: 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy 

organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć. 

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych. Lista oprócz imion i nazwisk, klasy, 

zawiera nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką 

którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być dostępna w dzienniku 

Librus w zakładce Ogłoszenia, najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi i 

zaplanowanymi zajęciami. 

4. Na podstawie w/w listy wychowawcy zaznaczają w dzienniku udział zawodach lub 

konkursach. 

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony 

jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z 

powrotem do szkoły. 

 

 


