
Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania 

1. Uczeń  zobowiązany jest przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w 

danym dniu. 

2. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel prowadzący 

lekcję, z której uczeń chce się zwolnić. 

3. Wychowawca (w przypadku jego nieobecności nauczyciel prowadzący lekcję) dokonuje 

zwolnienia, podpisując zwolnienie napisane przez rodzica oraz  wpisując uczniowi 

nieobecność usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, z których zwalnia go, notując ten fakt 

w dzienniku, w rubryce dotyczącej frekwencji. 

4. Ze zwolnieniem uczeń udaje się do sekretariatu, by potwierdzić zwolnienie pieczątką 

szkoły, która upoważnia ucznia do odbioru ubrania z szatni i wyjścia ze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura zwalniania ucznia z lekcji  

na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy 

organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole, nauczyciel prowadzący zajęcia, z 

których uczeń jest zwolniony, zaznacza nieobecność, wpisując w odpowiednią rubrykę: „K” – 

konkurs lub „Z” – zawody, w rubrykę dotyczącą ilości uczniów na zajęciach wpisuje stan 

faktyczny. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć. 

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych (koniecznie z podaniem klasy) i 

wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim oraz listę 

osób wkłada do odpowiednich dzienników lekcyjnych. 

4. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony 

jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem 

do szkoły. Wypełnia też kartę wyjścia ze szkoły. 

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają, np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień 

przewidzianych jest, np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach. 

7. Uczeń zwolniony z lekcji z powodu konkursu lub zawodów sportowych ma obowiązek 

uzupełnić lekcje i prace domowe /na drugie zajęcia z kolei – w przypadku zajęć 

odbywających się codziennie/. 

 

 

 

 

 


