
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA W ZWIĄZKU Z CHWILOWĄ 

POTRZEBĄ WYNIKAJĄCĄ ZE STANU ZDROWIA, 

REPREZENTOWANIA SZKOŁY, UDZIAŁU W IMPREZACH I 

UROCZYSTOŚCIACH (I INNYCH WAŻNYCH SYTUACJACH) 

 

1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkolnego w 

czasie cyklu zajęć bez  zwolnienia.  

2. W sytuacji złego samopoczucia uczeń zgłasza się do gabinetu medycyny 

szkolnej. W przypadku nieobecności pielęgniarki zgłasza się do wychowawcy. 

Jeśli nie ma wychowawcy – do pedagoga, psychologa, lub dyrekcji i zgłasza 

swoje złe samopoczucie. 

3. Pielęgniarka, wychowawca, albo inna ww powiadomiona osoba – jeśli 

stwierdzą konieczność zwolnienia ucznia do domu informują o tym 

telefonicznie rodzica. (Za zgodą powiadomionego pracownika szkoły może 

zrobić to sam uczeń najlepiej z sekretariatu szkoły)  

4. Opuszczenie szkoły przez ucznia może nastąpić jedynie pod opieką rodziców 

lub wyznaczonych przez nich osób dorosłych. W ostateczności uczen może 

opuścić szkołę samodzielnie – jeśli rodzic prześle pisemną zgodę z informacją, 

że bierze odpowiedzialność za dziecko podczas jego powrotu do domu. Bez 

takiej informacji dziecko nie może opuścić szkoły. 

5. Uczniowie, którzy muszą wyjść ze szkoły w trakcie lekcji w związku z 

ważnymi przyczynami pozaszkolnymi (np. sprawą rodzinną, albo wizytą 

lekarską) muszą przedstawić pisemne zwolnienie od rodzica (może to być 

również wiadomość w dzienniku elektronicznym). O zwolnieniu musi być 

powiadomiony wychowawca klasy. W razie jego nieobecności psycholog / 

pedagog/ dyrektor. Powiadomiony nauczyciel musi zachować pisemną 

informację od rodzica o zwolnieniu i przekazać ją wychowawcy. 

6. Uczniowie zwolnieni na stałe z lekcji religii lub wychowania do życia w 

rodzinie, mają obowiązek przebywania podczas tych zajęć w świetlicy lub 

bibliotece szkolnej. Uczniowie zwolnieni na stałe z ćwiczeń na lekcjach WF 

mają oboiązek przebywać w miejscu gdzie WF się odbywa. W szczególnych 

przypadkach za zgodą nauczyciela wf w innym miejscu w szkole pod 

warunkiem, że są pod opieką pracownika pedagogicznego szkoły 

7. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach, uroczystościach, 

albo innych ważnych zajęciach na rzecz szkoły i zostali oddelegowani przez 

szkołę / nauczyciela są liczeni jako obecni na zajęciach. Nauczyciel pod 

którego opieką będą uczniowie w tym czasie zobowiązany jest poinformować 

wcześniej wychowawcę klasy. Wychowawca fakt ten odnotowuje odpowiednio 

w dzienniku 


