
Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych  

obowiązująca od roku szkolnego 2022/23 w Szkole Podstawowej w Nowinach 

 

Zwalnianie uczniów przez rodziców: 

 Zwalnianie ucznia przez rodziców lub opiekunów prawnych z zajęć lekcyjnych jest możliwe 

w formie pisemnej, w zeszycie usprawiedliwień lub osobiście. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza 

się zwolnienie w formie telefonicznej u wychowawcy klasy, ewentualnie w sekretariacie szkoły. 

Konieczne jednak jest potwierdzenie nieobecności dziecka wpisem do zeszytu usprawiedliwień 

i okazanie go niezwłocznie po powrocie ucznia do szkoły.  

 

 Zwolnienie musi zawierać: powód zwolnienia (np. choroba dziecka, zaplanowana wizyta u lekarza 

specjalisty, ważna uroczystość rodzinna), godzinę zwolnienia, oświadczenie o odpowiedzialności 

za dziecko poza terenem szkoły, jeśli będzie samodzielnie opuszczać szkołę. Każda prośba 

o zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych powinna być oznaczona datą i podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 Ucznia może zwolnić wychowawca klasy. W przypadku nieobecności wychowawcy, ucznia z zajęć 

może zwolnić nauczyciel przedmiotu lub dyrektor szkoły wpisując w dzienniku nieobecność, którą 

usprawiedliwi wychowawca po okazaniu pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego.  

 

 Uczeń powinien okazać prośbę o zwolnienie z zajęć niezwłocznie po przyjściu do szkoły. 

 W razie wątpliwości co do zasadności zwolnienia, wychowawca konsultuje się z dyrektorem. 

 Wychowawca dokonuje zwolnienia, wpisując do dziennika nieobecność usprawiedliwioną na 

wszystkich lekcjach, z których uczeń został zwolniony. 

 Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często 

lub nie istnieje uzasadniona konieczność, o czym niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców 
podając przyczynę braku zgody na opuszczenie zajęć. 

 Wychowawca nie zwalnia ucznia z zajęć i nie zezwala na samodzielne opuszczenie szkoły uczniom 

klas I-III oraz pozostałym uczniom, jeśli brak pisemnego oświadczenia rodziców, że wyrażają 

zgodę na pobyt dziecka w tym czasie poza szkołą i biorą za nie całkowitą odpowiedzialność. 

Samodzielne zwalnianie się ucznia z zajęć: 

O zwolnienie z zajęć może prosić także uczeń, jeśli w trakcie zajęć źle się poczuje. Może zwrócić 

się do nauczyciela prowadzącego zajęcia o zwolnienie go z dalszego udziału w lekcji. 

 Uczeń informuje nauczyciela, że źle się czuje. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu 

musi być poważnie potraktowana. Uprawnia nauczyciela do zwolnienia ucznia z udziału 
w zajęciach oraz zobowiązuje go do udzielenia mu pomocy 

 Nauczyciel informuje dyrektora o złym samopoczuciu ucznia i konsultuje z nim wszystkie 

działania. 

 Nauczyciel zapewnia uczniowi właściwą pomoc, przekazując dziecko pod opiekę pielęgniarki. 

W tym celu powiadamia sekretariat o konieczności przyjścia do klasy pielęgniarki lub 

odprowadzenia dziecka do gabinetu przez pracownika obsługi. 

 Pielęgniarka sprawdza stanu zdrowia ucznia i po udzieleniu mu doraźnej pomocy ocenia czy 

uczeń będzie mógł wrócić do klasy czy powinien pozostać w gabinecie do czasu przyjazdu 

rodziców. W przypadkach wymagających interwencji lekarza, w uzgodnieniu z dyrektorem, 
wzywa karetkę pogotowia. Dalsze postępowanie należy do lekarza. 

 Wychowawca klasy powiadomiony o zdarzeniu informuje rodziców o problemie i uzgadnia z nimi, 

kiedy mogą przyjechać do szkoły i przejąć opiekę nad dzieckiem. Chorego ucznia ze szkoły 

powinni odebrać rodzice lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia. 

 W razie nieobecności pielęgniarki decyzje, w jaki sposób udzielić pomocy medycznej uczniowi 

podejmuje dyrektor, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. 


