
17.Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych 

 

§ 1 

 

1. Rodzice /prawny opiekun mają prawo zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych ( jednej lub 

kilku lekcji) do domu, lekarza przez osobiste zwolnieniem u wychowawcy lub 

dyrekcji szkoły. 

2. Rodzic jest zobowiązany wypełnić Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych (załącznik nr 

1), który pozostawia u nauczyciela  zwalniającego ucznia. Nauczyciel zwalniający jest 

zobowiązany przekazać  zwolnienia wychowawcy klasy. 

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

         osoba upoważniona i pozostaje w tym czasie pod opieką osoby dorosłej wskazanej    

           przez dyrektora. W przypadku złego samopoczucia ucznia wychowawca lub każdy 

inny nauczyciel czy pracownik szkoły zobowiązany jest:  

a.  zapewnić uczniowi pierwszą pomoc, 

            b. powiadomić dyrektora szkoły o zdarzeniu, 

            c.  powiadomić rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka 

            d.  wezwać rodziców do szkoły celem wcześniejszego odebrania dziecka.  

            e.  konsultować z rodzicem (uzgodnić) dalsze postępowanie do czasu ich przybycia do    

                szkoły.  

    4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami, jeżeli stan zdrowia to 

uzasadnia, wychowawca, nauczyciel, bądź inny upoważniony pracownik wzywa się 

pogotowie ratunkowe.  

   5. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub nieobecności rodziców/opiekunów, 

jeżeli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, uczeń pozostaje pod opieką   

    pielęgniarki, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innego pracownika 

szkoły wskazanego przez dyrektora.  

      6. W przypadku konieczności zabrania ucznia na izbę przyjęć, opiekę nad nim oraz próbę 

skontaktowania się z domem przejmuje osoba wskazana przez dyrektora szkoły. 

      7. W każdej sytuacji osoby zwalniające ucznia są zobowiązane do powiadomienia  

         wychowawcy klasy o zwolnieniu ucznia z zajęć szkolnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. ZWOLNIENIE   UCZNIA    Z    ZAJĘĆ   LEKCYJNYCH 

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojej córki/syna (imię i nazwisko ucznia klasa):   

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

z zajęć szkolnych w dniu .......................... o godzinie   ........................................ …………. 

z lekcji: ………………………….............................................................................................  

z powodu …………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................... 

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

Od chwili opuszczenia budynku szkoły przez moje dziecko, biorę pełną odpowiedzialność za 

jego bezpieczeństwo w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno być  w szkole 

zgodnie z rozkładem zajęć.  

 

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

miejscowość i data                                                          czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna 

 

....................................................................................................................... 

Podpis nauczyciela   

(Uczeń dostarcza zwolnienie wychowawcy lub w razie jego nieobecności wicedyrektorowi lub 

pedagogowi przed wyjściem ze szkoły) 


