
Procedura  zwalniania 

ucznia z zajęć lekcyjnych 
 

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

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

samopoczucie) w towarzystwie innego ucznia do pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka dokonuje 

diagnozy 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) 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. Wychowawca zaznacza w dzienniku godziny 

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

rozmowy telefonicznej z rodzicem (opiekunem). 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne nie może zwalniać ucznia z lekcji (całej lub 

jego części). W sytuacjach wyjątkowych - brak dojazdu do domu,  rodzic (opiekun prawny) 

składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na wcześniejsze 

(przed końcem lekcji) opuszczenie szkoły zaznaczając jednocześnie, iż bierze całkowitą 

odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. Wychowawca wkleja 

oświadczenie w notatkach w dzienniku lekcyjnym. Na oświadczeniu rodziców musi zostać 

umieszczona informacja dyżurnego ruchu o godzinach odjazdu autobusu (pociągu). 

5. 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. Nauczyciel wpisuje w 

dzienniku lekcyjnym „zw” stosując parafkę. 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 zgodę 

rodziców (opiekunów) na wyjazd. Nauczyciel wywiesza w pokoju nauczycielskim kartki z 

nazwiskami zwalnianych uczniów, podając jednocześnie termin i przyczynę zwolnienia. 

(zaznacza jednocześnie w dzienniku lekcyjnym „zw” stawiając parafkę). 

 

 

 

 

                                                                                                           
Załącznik nr 1 

Do procedury zwalniania ucznia z zajęć 

 

 

Karta zwolnienia 

 

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                                                                   Czytelny podpis rodzica(opiekuna prawnego) 

                     
 

 

* niepotrzebne skreślić                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH 

TRWANIA : 

 

1. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć lekcyjnych tylko na pisemną prośbę 

rodzica/prawnego opiekuna wyłącznie na podstawie wzoru: załącznik nr 1  

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych podejmuje 

wychowawca/nauczyciel. 

 3. Wychowawca/nauczyciel może odmówić zwolnienia, w przypadku powzięcia 

jakichkolwiek podejrzeń, co do autentyczności pisemnej prośby lub jej niedociągnięć 

formalnych.  

4. W przypadku opisanym w pkt.3 wychowawca/nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z 

rodzicami ucznia w celu weryfikacji pisemnej prośby.  

5. Uczeń / rodzic zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy . Gdy wychowawca jest 

nieobecny, uczeń/ rodzic zwraca się z prośbą o zwolnienie do nauczyciela przedmiotu, z 

którego się zwalnia przedkładając zwolnienie napisane wg wzoru załącznik nr 1  

6. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie trwania lekcji, 

wymagającego zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych, nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

telefonicznie o tym fakcie rodziców /opiekunów i wzywa ich do szkoły w celu zabrania 

dziecka. 

 7. Rodzice/ upoważnione osoby potwierdzają fakt odebrania dziecka ze szkoły wypełnieniem 

druku zwolnienia załącznik nr 1  

8. Uczeń chory nie opuszcza samodzielnie szkoły, lecz czeka na zgłoszenie się po niego 

rodzica lub innej upoważnionej osoby.  

9. Listę osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły wypełnia rodzic na pierwszym 

zebraniu rodziców we wrześniu każdego nowego roku szkolnego – załącznik nr 2.  

10. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność 

usprawiedliwiona.  

11. Wychowawcy mają obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji zwolnień w 

dzienniku wychowawczym.  

12. Wszystkie prośby rodziców o zwolnienie z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców 

podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę.  

13. Formularze „ Wzór karty zaplanowanego zwolnienia ucznia z lekcji” załącznik nr 1 są do 

pobrania ze strony internetowej szkoły. 

 



Załączniki:  

Załącznik nr 1 Wzór karty zwolnienia ucznia z lekcji  

Załącznik nr 2 Upoważnienie do odbioru dziecka, gdy rodzic nie może go odebrać  

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. zapoznania się z zasadami zwolnienia dziecka z lekcji  

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór karty zwolnienia ucznia z  

 

Karta zwolnienia 

 

Proszę o zwolnienie w dniu ……………………… od godz 

….………………………..……………..………………………..………..…..………………… 

(Imię i nazwisko ucznia) 

Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od wyżej 

wymienionej godziny.  

- dziecko wróci do domu samodzielnie  

- zostanie odebrane przez osobę upoważnioną*: 

………………………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić                          

 

……………………………… 

                                                                                           Czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – Upoważnienie do odbioru dziecka, gdy Rodzic nie może go odebrać 

 

 

Beskidzka, dn. ………..… 09. 201…..r. 

 

 Oświadczam, iż w sytuacji kryzysowej (np. nagła choroba dziecka), upoważniam do odbioru 

mojego syna/ córki 

………………………………………………………………………………………………… 

poniższe osoby: 

 

 

l.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Tel. kontaktowy 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. zapoznania się z zasadami zwalniania dziecka z lekcji  

 

Oświadczenie dla rodziców 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami zwolnień ucznia z lekcji w ZSZ im. W. 

Witosa w Suchej Beskidzkiej .Gdy zwalniam dziecko z lekcji i zezwalam mu na wcześniejsze 

samodzielne opuszczenie szkoły, biorę pełną odpowiedzialność za jego/ jej bezpieczeństwo.  

Rodzice  

1. ……………………………………………             ………………………………………… 

2. ……………………………………………             ………………………………………… 

3. ……………………………………………             ………………………………………… 

4. ……………………………………………             .………………………………………...  

5. ……………………………………………             ………………………………………. .. 

6. ……………………………………………             …………………………………………  

7. ……………………………………………             …………………………………………  

8. ……………………………………………             ………………………………………. . 

9. ……………………………………………             .………………………………………..  

10. ……………………………………………           ............................................................... 

 

 

 


