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PROCEDURA  

ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ  

 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1604)  

3. Statut szkoły 

 

1. Rodzice mają prawo zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych (jednej lub kilku lekcji) do domu, 

lekarza itp. zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Uczeń może być zwolniony z lekcji osobiście przez rodzica, na podstawie prośby 

pisemnej lub za pośrednictwem e-dziennika. 

2) Zwolnienie pisemne oraz za pośrednictwem e-dziennika powinno zawierać:  

a) imię i nazwisko ucznia,  

b) dokładną datę, godzinę zwolnienia i powód,  

c) podpis rodziców, 

d) informację, czy dziecko ma samodzielnie opuścić szkołę, czy odbierze go rodzic, 

e) oświadczenie rodziców o przejęciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, 

zdrowie i życie swojego dziecka w drodze powrotnej ze szkoły do domu; 

3) W przypadku braku zwolnienia uczeń nie może opuścić szkoły.  

4) Pisemne oświadczenie rodziców o zwolnieniu uczeń przekazuje wychowawcy na 

początku zajęć lekcyjnych lub w przypadku braku wychowawcy nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia, z których uczeń ma zostać zwolniony.  

5) Wychowawca klasy, nauczyciel lub pracownik sekretariatu (na prośbę nauczyciela), 

zwalniając ucznia z zajęć, wyraża zgodę na piśmie np. dopisując pod prośbą rodziców 

„zwalniam” i składając podpis wraz z datą.  

6) W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia należy skontaktować się 

telefonicznie z rodzicem w celu jego potwierdzenia. 

7) Uczeń, chcąc opuścić szkołę, musi potwierdzone przez nauczyciela oświadczenie 

rodziców przekazać przy wyjściu ze szkoły pracownikowi pełniącemu dyżur przy 

drzwiach. Potwierdzone przez nauczyciela zwolnienie w przypadku nieobecności 
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pracownika przy drzwiach wyjściowych może zostać przekazane przez ucznia do 

sekretariatu.  

8) Przed opuszczeniem szkoły przez ucznia dokonywany jest wpis do Zeszytu wyjść 

uczniów ze szkoły w trakcie zajęć. 

2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia, choroby itp. 

w trakcie trwania zajęć zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Uczeń zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie. 

2) Jeżeli obecna jest pielęgniarka, to nauczyciel kieruje ucznia dyżurnego do pracownika 

obsługi z prośbą o zaprowadzenie ucznia do gabinetu pielęgniarki.  

3) Pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia i podejmuje decyzję dotyczącą odesłania 

ucznia na lekcję albo pozostawia go w gabinecie do przyjścia rodzica, a w nagłych 

przypadkach wzywa karetkę pogotowia i rodziców z jednoczesnym powiadomieniem 

dyrekcji szkoły. 

4) Jeżeli pielęgniarka jest nieobecna, to nauczyciel kieruje ucznia dyżurnego do 

pracownika obsługi lub pedagoga z prośbą o wykonanie telefonu do rodziców za 

pośrednictwem sekretariatu. Rodzice informowani są o stanie zdrowia dziecka i 

zobowiązani są osobiście odebrać ucznia. W nagłych wypadkach wzywana jest karetka 

pogotowia. Jeśli nie można skontaktować się z rodzicami to dalsze decyzje podejmuje 

dyrektor szkoły. 

5) Uczeń opuszcza szkołę tylko pod opieką rodzica bądź lekarza z karetki. 

6) Rodzic pisemnie potwierdza odbiór ucznia ze szkoły, co stanowi podstawę do 

usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych.  

3. Jeśli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz 

szkoły nie wpisuje się mu nieobecności.  

1) Do przyczyn takiej nieobecności zalicza się: 

a) przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą 

nauczyciela, 

b) udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

c) wykonywanie prac na rzecz szkoły lub środowiska. 

2) Ucznia należy zwolnić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim 

kartki z nazwiskami uczniów zwalnianych i powodem zwolnienia oraz czasem 

zwolnienia lub zamieszczenie powyższych informacji w e-dzienniku. 
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3) Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, po uprzednim uzgodnieniu z 

nauczycielami uczącymi w danym dniu. 

4. Zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego:  

1) Rodzic może zwolnić dziecko z ćwiczenia na pojedynczej lekcji wychowania 

fizycznego z powodów zdrowotnych. Zwolnienie musi być oddane w dniu 

„niećwiczenia”.  

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego z wskazanego okresu, 

np. półrocza lub całego roku szkolnego na podstawie opinii - zwolnienia lekarskiego.  

3) Zaświadczenie lekarskie o dłuższym zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego musi 

wpłynąć do sekretariatu szkoły. 

4) Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o 

zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informuje o tym ucznia, 

wychowawcę klasy. 

5) Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie trwania lekcji przebywa z 

klasą w miejscu odbywania się lekcji, chyba, że są to pierwsze lub ostatnie zajęcia i 

rodzic złoży stosowne oświadczenie biorąc na siebie odpowiedzialność za dziecko w 

czasie pobytu poza szkołą. 

6) Nauczyciel uczący wf może wystawić ocenę semestralną (roczną), jeżeli uczeń, mimo 

zwolnienia z zajęć wf, posiada ilość ocen pozwalającą na wystawienie tej oceny.  

5. Zwalnianie z lekcji religii: 

1) Jeżeli uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii/etyki, to w tym czasie przebywa                     

w świetlicy szkolnej lub w bibliotece. 

2) Jeżeli religia odbywa się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, to uczeń może z 

tych lekcji zostać zwolniony do domu, jeżeli rodzic złoży stosowne oświadczenie, biorąc 

na siebie odpowiedzialność za dziecko w czasie pobytu poza szkołą.  

6. Zwalnianie z zajęć wychowania do życia w rodzinie (wdżwr):  

1) Jeżeli uczeń nie uczestniczy na wniosek rodzica w zajęciach wdżwr, to w tym czasie 

przebywa w świetlicy szkolnej lub w bibliotece. 

2) Jeżeli wdżwr odbywa się przed pierwszą lub po ostatniej godzinie lekcyjnej, to uczeń 

może zostać zwolniony z tych zajęć do domu, jeśli rodzic złoży stosowne oświadczenie, 

biorąc na siebie odpowiedzialność za dziecko w czasie pobytu poza szkołą. 


