
                                                 

Szkoła Podstawowa nr 204  

w Warszawie 
 

   

 

 

 

Procedura  zwalniania ucznia  

z zajęć lekcyjnych 
 
 

1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 204 może  zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych z 

powodu złego samopoczucia/choroby w trakcie trwania zajęć. Nauczyciel kieruje 

wówczas ucznia do pielęgniarki szkolnej w towarzystwie innego ucznia. 

Pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia ucznia i podejmuje decyzję 

odesłania ucznia na lekcję albo pozostawia ucznia w gabinecie pomocy medycznej 

do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego), którego sama zawiadamia. W 

nagłych wypadkach wzywa pogotowie ratunkowe  jednocześnie powiadamiając o 

tym fakcie  rodziców i dyrektora szkoły.  

W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu 

szkoły, gdzie dalszą decyzję podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

2. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje 

w szkole ( w gabinecie pielęgniarki) do końca zajęć lekcyjnych wg planu swojej 

klasy. 

3. Tylko rodzic (opiekun prawny) może zwolnić ucznia niepełnoletniego  z lekcji 

odbierając  go ze szkoły osobiście w sytuacjach spowodowanych: 

a)  chorobą, 

b)  badaniami lekarskimi, 

c)  inną sytuacją losową. 

Rodzic (opiekun prawny)  informuje o tym fakcie wychowawcę klasy lub innego 

nauczyciela. Wypełnia przy tym kartę zwolnienia (załącznik – karta zwolnienia). 



4. KARTĘ ZWOLNIENIA wypełnia Rodzic/Opiekun prawny. Uczeń ma obowiązek 

przedstawić kartę zwolnienia wychowawcy, a pod jego nieobecność innemu 

nauczycielowi lub wicedyrektorowi, który podpisuje dwa egzemplarze. Jeden 

egzemplarz wychowawca przechowuje w swoim archiwum, drugi druk uczeń 

przedstawia pracownikowi szkoły, który na tej podstawie może wypościć ucznia ze 

szkoły. 

5. Nauczyciel nie może zwalniać ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie rozmowy 

telefonicznej z rodzicem (opiekunem). 

6. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udział w 

uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze 

odpowiedzialność za ucznia. Nauczyciel informuje wychowawcę i nauczycieli 

uczących o planowanym zwolnieniu uczniów za pomocą Librusa, wysyłając  listę  

zwalnianych uczniów z podaniem terminu i przyczyny zwolnienia. Nauczyciele 

uczący wpisują zwolnionym uczniom „zw”.  Uczeń zwalniany z zajęć ze względu 

na udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą musi 

posiadać zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd.  

 

 


