
PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH  

W TRAKCIE ICH TRWANIA 

  

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia. 

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana  i 

zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy. 

2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia musi być połączone z 

powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia o złym samopoczuciu dziecka i 

konsultowaniem z nimi wszelkich działań.  

3. Nauczyciel w przypadku zgłoszenia przez ucznia złego stanu zdrowia informuje wychowawcę 

klasy. W przypadku nieobecności wychowawcy dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia   i wzywa ich 

do szkoły w celu wcześniejszego odebrania dziecka. 

5. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela. Rodzice potwierdzają 

fakt odebrania dziecka ze szkoły wypełnieniem karty zwolnienia (załącznik 1). Karta 

zwolnienia pozostaje w dokumentacji wychowawcy. 

6. Dyrektor może wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest 

natychmiastowa pomoc lekarza. Informuje o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna. W 

przypadku konieczności zabrania ucznia na izbę przyjęć, opiekę nad nim przejmuje osoba 

wskazana przez dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje  w 

izolatorium do końca zajęć lekcyjnych. 

  

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica. 

1. Zwolnić ucznia z lekcji może tylko rodzic/opiekun prawny odbierając go ze szkoły osobiście. 

Rodzic/opiekun prawny informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, a podczas jego 

nieobecności dyrektora szkoły. Wypełnia przy tym kartę zwolnienia (załącznik nr 1). 

2. W wyjątkowych sytuacjach (trudna sytuacja losowa) uczeń może być zwolniony  z zajęć przez 

wychowawcę/dyrektora  szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych 

opiekunów (załącznik nr 1). Nie można zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie 

rozmowy telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem. 

3. Rodzice mają możliwość zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych przez e-dziennik.  W 

wiadomości do wychowawcy wpisują informacje z karty zwolnienia  (załącznik nr 1). 

4. Wychowawca/dyrektor szkoły zwalniający ucznia, odnotowuje w dzienniku lekcyjnym 

zwolnienie ucznia na wszystkich lekcjach, z których uczeń jest zwolniony. Pod nieobecność 

wychowawcy i dyrektora szkoły zwolnienie ucznia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym 

nauczyciel uczący. 

  

Załącznik nr 1 Wzór karty zwolnienia ucznia z lekcji 

  



Karta zwolnienia dziecka w czasie lekcji 

  

  

Proszę o zwolnienie w dniu .......................................................................  

od godz. …….…….......... 

  

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

klasa  

                                               (Imię i nazwisko ucznia) 

  

Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od wyżej 

wymienionej godziny. 

Informuję że: (właściwe podkreślić)  

- dziecko wróci do domu samodzielnie 

- dziecko wróci do domu wcześniejszym kursem autobusu 

- zostanie odebrane przez osobę upoważnioną: ...................................................................... 

                                                                                                     (imię i nazwisko) 

  

  

  

  

                                                                                                             

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

                                                                                           Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


