
Procedura zwalniania i odbioru ucznia w trakcie zajęć 

1. Ucznia może zwolnić i odebrać tylko rodzic lub pisemnie upoważniona przez rodzica 

osoba. 

2. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć lekcyjnych tylko na pisemną prośbę 

rodzica/prawnego opiekuna opatrzoną datą dnia, w którym dokonuje się zwolnienia 

oraz podpisem rodzica. W treści zwolnienia musi znaleźć się formuła, że rodzic ucznia 

niepełnoletniego przyjmuje pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie jego 

nieobecności w szkole (wzór- załącznik nr 1). 

3. Nie wolno zwalniać ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej. 

4. Zwolnienia ucznia dokonuje wychowawca lub w przypadku jego nieobecności 

nauczyciel, który prowadzi zajęcia na następnej godzinie lekcyjnej. Należy ten fakt 

odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

5. Wychowawca/nauczyciel może odmówić zwolnienia w przypadku powzięcia 

jakichkolwiek podejrzeń, co do autentyczności pisemnej prośby lub jej niedociągnięć 

formalnych.  

6. W przypadku opisanym w pkt.5 wychowawca/nauczyciel kontaktuje się telefonicznie  

z rodzicami ucznia w celu weryfikacji pisemnej prośby. 

7. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie trwania lekcji, 

wymagającego zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych, nauczyciel niezwłocznie 

powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców /opiekunów i wzywa ich do szkoły 

w celu zabrania dziecka.  

8. Rodzice/upoważnione osoby potwierdzają fakt odebrania dziecka ze szkoły 

u nauczyciela, który prowadzi zajęcia na bieżącej lub (w przypadku odbierania ucznia 

podczas przerwy) następnej godzinie lekcyjnej.   

9. Uczeń chory nie opuszcza samodzielnie szkoły, lecz czeka na zgłoszenie się po niego 

rodzica lub innej upoważnionej osoby. 

10.  Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w e-dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność 

usprawiedliwiona. 

11. W przypadku ucznia dowożonego należy zgłosić odebranie ucznia w sekretariacie lub 

u woźnej zgodnie z zasadami odbioru ucznia. 

12. Rodzice lub inne osoby oczekujące na zakończenie lekcji przebywają na dolnym 

korytarzu w okolicach szatni. 

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

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

………………………………….. 

(miejscowość, data) 

Zwolnienie z lekcji 

Proszę o zwolnienie mojej córki/mojego syna………..………………………………... 

do domu w dniu……………………..…….. o godzinie ……………………………….. 

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

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

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze szkoły 

i przejmuję całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do domu.  

 

……………..……………………….. 
(podpis rodzica) 

 

 

 


