
Rybnik, 26.11.2018 r. 

 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi  

nr 22 im. Juliusza Słowackiego  

w Rybniku 
 

1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia, choroby 

ujawnionej w trakcie trwania zajęć. Nauczyciel kieruje wówczas ucznia (który zgłosił na 

lekcji złe samopoczucie) w towarzystwie innego ucznia do higienistki szkolnej. Ta dokonuje 

wstępnego rozpoznania stanu zdrowia ucznia i podejmuje decyzję odesłania ucznia na lekcję 

albo pozostawia ucznia w gabinecie pomocy medycznej do momentu przybycia rodzica 

(opiekuna prawnego), którego sama zawiadamia; w nagłych wypadkach wzywa pogotowie 

ratunkowe, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie rodziców i dyrektora szkoły. 
 
W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu szkoły, gdzie 

dalszą decyzję podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 
 
Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje w szkole 

(w gabinecie pielęgniarki lub w świetlicy szkolnej) do końca zajęć lekcyjnych (dla swojej 

klasy). 
 
2. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic (opiekun prawny), odbierając 

go ze szkoły osobiście w sytuacjach spowodowanych: 
 
a) chorobą, 
 
b) specjalistycznymi badaniami lekarskimi, 
 
c) trudną sytuacją losową. 
 
Rodzic (opiekun prawny) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, a podczas jego 

nieobecności wicedyrektora szkoły. Wypełnia przy tym kartę zwolnienia (załącznik nr 1). 
 
3. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z zajęć przez wychowawcę  

na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców poprzez dziennik elektroniczny (z konta 

rodzica/prawnego opiekuna). Taką formę zwolnienia dopuszcza się z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem (informacja musi być napisana do godz. 21.00 dnia 

poprzedzającego termin zwolnienia). Wychowawca zaznacza w dzienniku godziny 

usprawiedliwione. Nauczyciel nie może zwalniać ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie 

rozmowy telefonicznej z rodzicem (opiekunem). 
  
4. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia  

z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udział w uroczystościach 

szkolnych,  konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje 



nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za ucznia. 

Wychowawca wpisuje w elektronicznym dzienniku lekcyjnym „zw”. Wychowawca 

przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. Uczeń zwalniany  

z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza 

szkołą musi posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd. Nauczyciel wywiesza  

w pokoju nauczycielskim kartki z nazwiskami zwalnianych uczniów, podając jednocześnie 

termin i przyczynę zwolnienia. 

 

Krzysztof Sass 

dyrektor szkoły 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 
Załącznik nr 1  

Do procedury zwalniania ucznia z zajęć 

 

 

 

Karta zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych w nagłym wypadku 

 

Zwalniam w dniu ………………………………w godz.………………………… 

mojego syna/córkę*………………………………………………………………. 

z powodu…………………………………………………………………………..  
Biorę odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym 
czasie poza terenem szkoły. 

 

…………………………………….. 

 

………………………………..  
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)



 


