
                                    Procedura  zwalniania 
                                        ucznia z zajęć lekcyjnych 

 
1. Uczeń może  zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia lub 

pojawiającej się choroby w trakcie trwania zajęć. Nauczyciel kieruje wówczas ucznia (który 

zgłosił na lekcji złe samopoczucie) w towarzystwie innego ucznia do pielęgniarki szkolnej. 

Pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia ucznia i podejmuje decyzję odesłania na lekcję 

albo pozostawia ucznia w gabinecie pomocy przedmedycznej do momentu przybycia rodzica 

(opiekuna prawnego), którego sama zawiadamia. W nagłych wypadkach wzywa pogotowie 

ratunkowe jednocześnie powiadamiając o tym fakcie  rodziców i dyrektora szkoły. 

 2. Uczniowie, którzy ulegli kontuzji na terenie szkoły lub wykazują pogarszające się 

samopoczucie i zdrowie, pozostają pod opieką szkoły: pielęgniarki, a pod jej nieobecność 

pedagoga/psychologa szkolnego do zakończenia zajęć lekcyjnych danego dnia lub odebrania 

ich przez rodziców (prawnych opiekunów) albo przez wskazaną przez nich osobę. 

Dopuszczalny jest - po wyrażeniu przez rodziców zgody (telefon, wiadomość przesłana za 

pośrednictwem Librusa) - samodzielny powrót ucznia do domu. 

Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje w szkole ( 

w gabinecie pielęgniarki) do końca zaplanowanych na dany dzień zajęć lekcyjnych. 

3. Zwolnienia ucznia z lekcji może dokonać jedynie rodzic lub opiekun prawny. Zwolnienie 

otrzymuje uczeń, którego rodzice powiadomili o tym za pośrednictwem Librusa wychowawcę 

i sekretariat. Uczeń zgłasza się do wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności do 

sekretariatu szkoły, gdzie otrzymuje kartkę z podpisem (załącznik nr 1). Przy wyjściu okazuje 

kartkę upoważniającą do wyjścia ze szkoły. 

4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z zajęć  przez wychowawcę lub 

sekretariat  na podstawie pisemnego zwolnienia rodziców. 

5. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia  jeśli w 

tym czasie wykonuje działania na rzecz szkoły tj.: udział w uroczystościach szkolnych, 

konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący 

ucznia, biorąc tym za niego odpowiedzialność. Nauczyciel zaznacza w Librusie „zwolniony”. 
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