
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

PROCEDURA 

postępowania nauczyciela w przypadku zwalniania ucznia  

z zajęć lekcyjnych i odwołania lekcji 

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 I. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę 

zwalniania z zajęć lekcyjnych. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

a) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów); 

b) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu 

rodziców (prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia przez samych rodziców 

lub inną osobę,  

c) pisemnie przez nich upoważnioną. 

 

II. Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica (prawnego opiekuna):  

 

a) z zajęć szkolnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych)  

1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców, (prawnych opiekunów) 

zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: „Biorę na siebie odpowiedzialność za 

pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka” z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.  

2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy lub nauczycielowi 

prowadzącemu dane zajęcia. 

3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli: 

a) uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis; 

4. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor lub 

wicedyrektor szkoły.  

5. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela  

o zwolnienie dziecka.  

6. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie.  

7. W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca 

odmawia zwolnienia ucznia.  

8. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez 

rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.  

9. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły 

wyrównawcze) odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć lekcyjnych.  

10. W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.  

11. Zwolnienie ucznia z lekcji traktowane jest jako nieobecność usprawiedliwiona. 

  

b) zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:  

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

i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym bezpiecznego 

doprowadzenia do gabinetu pielęgniarki, która po stwierdzeniu objawów powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły.  

2. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub 

inna osoba upoważniona.  



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

3. W sytuacji, gdy po odbiór ucznia z przyczyn, zgłosi się rodzic (prawny opiekun), 

którego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

wzywa się policję. 

 

4. Jeśli sytuacja, o której mowa w pkt. 1 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, 

nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika 

szkoły będącego w pobliżu sali lekcyjnej, wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę 

nad uczniem. 

 

5. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się 

pogotowie ratunkowe. 

 

6. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego 

samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach 

pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność.  

 

c) inne zwolnienia uczniów:  

 

1. Ucznia z lekcji może zwolnić za zgodą Dyrektora, nauczyciel (opiekun) w przypadku 

uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów 

sportowych, olimpiad, konkursów itp.  

 

2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w e-dzienniku 

wychowawca wpisuje zwolnienie spowodowane przyczynami szkolnymi. Przy 

wyliczaniu frekwencji uznaje się, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych 

przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną. 

 

3. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny 

lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem 

zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych 

ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nauczyciela. 

4. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom 

(prawnym opiekunom) najpóźniej dzień wcześniej. Informację przekazuje się w e-

dzienniku lub ustnie z poleceniem odnotowania jej w zeszycie przedmiotowym ucznia 

i zobowiązuje się uczniów do przekazania tej informacji rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

5. Za przekazanie informacji, o której mowa w pkt. 4 odpowiedzialny jest wychowawca 

klasy, a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel wskazany przez 

wicedyrektora lub sam wicedyrektor. 

 

6. Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

 

7. Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz 

za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas zajęć odpowiada organizator. 


