
ZASADY I PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE. 

 

I. Zasady zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica: 

1.  Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą rzeczowe 

uzasadnienie z formułą: „Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo 

mojego dziecka poza terenem szkoły” z wyraźnym podpisem i datą wystawienia. 

2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu                 

do szkoły. W przypadku nieobecności wychowawcy, prośbę o zwolnienie przekazuje 

nauczycielowi pełniącemu funkcję drugiego wychowawcy, a w przypadku jego 

nieobecności – wicedyrektorowi szkoły. 

3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli: 

a. uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis; 

b. jeżeli w danym dniu/na lekcji, z której zwalnia się uczeń zaplanowane są sprawdziany 

lub prace pisemne; 

W dniu zapowiedzianych sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych       

powodów (wizyta u lekarza specjalisty, pogrzeb, ważne sprawy urzędowe) 

4. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela                 

o zwolnienie dziecka. 

5. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie              

u wychowawcy klasy pod warunkiem, że rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły. 

Odbiór dziecka zgłasza wychowawcy, drugiemu wychowawcy lub w przypadku jego 

nieobecności wicedyrektorowi szkoły. 

6. W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca ma 

prawo odmówienia zwolnienia i jego zweryfikowania u rodziców ucznia. 

7. Wychowawca klasy ma obowiązek archiwizowania wszystkich zwolnień z zajęć 

lekcyjnych w teczce wychowawczej. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia 

z mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań i konsultacji organizowanych 

przez wychowawcę klasy. 

8. W czasie, gdy uczeń został zwolniony z zajęć lekcyjnych, nie może on przebywać            

na terenie szkoły. 



 

II. Zasady zwalniania uczniów z powodu ich złego samopoczucia: 

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

i zobowiązuje każdego nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym bezpiecznego 

doprowadzenia do gabinetu szkolnej pielęgniarki, a w przypadku jej nieobecności –               

do sekretariatu szkoły. 

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

a. zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej; 

b. powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu; 

c. powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi 

wszystkich działań; 

3. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna 

osoba upoważniona.  

4. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie 

mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych (zajęciach 

dodatkowych, kołach zainteresowań itp.). W takim przypadku zwolnienie traci ważność. 

III. Inne zwolnienia uczniów: 

1.  Ucznia z lekcji może zwolnić za zgodą Dyrektora, nauczyciel w przypadku uczniów, 

którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, 

olimpiad, konkursów itp. 

2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku 

wychowawca wpisuje zwolnienie spowodowane przyczynami szkolnymi (ns). Przy 

wyliczaniu frekwencji uznaje się, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych 

przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną. 

 

Regulamin wchodzi z życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 


