
 
 

Procedura przyprowadzania, odbierania uczniów oraz zwalniania    

z zajęć lekcyjnych 

 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych przez rodziców 

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

choroby w trakcie trwania zajęć. Nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu szkoły, gdzie 

dalszą decyzję podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Jeżeli rodzic (opiekun 

prawny) nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje w szkole do końca zajęć 

lekcyjnych (dla swojej klasy). 

2. Zwolnić ucznia niepełnoletniego  z lekcji może tylko rodzic (opiekun prawny), 

odbierając  go ze szkoły osobiście w sytuacjach spowodowanych: 

 chorobą, 

 specjalistycznymi badaniami lekarskimi, 

 trudną sytuacją losową. 

3. Rodzic (opiekun prawny)  informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, a podczas jego 

nieobecności dyrektora(wicedyrektora) szkoły. Wypełnia przy tym kartę zwolnienia 

( załącznik nr 1), dostępną w sekretariacie szkoły. Wyjątkowo w przypadku braku 

pisemnej adnotacji nauczyciel może zwolnić ucznia po telefonicznym potwierdzeniu. 

Fakt ten zostaje odnotowany w księdze zwolnień. Rodzic bierze odpowiedzialność 

prawną za pobyt i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie poza terenem szkoły. 

4. Karta zwolnienia pozostaje w sekretariacie szkoły. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne nie może zwalniać ucznia z lekcji (całej 

lub jego części). W sytuacjach wyjątkowych - brak dojazdu do domu,  rodzic (opiekun 

prawny) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na 

wcześniejsze (przed końcem lekcji) opuszczenie szkoły zaznaczając jednocześnie, iż 

bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.  

 



Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych przez dyrektora 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem 

Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Do procedury zwalniania ucznia z zajęć przez rodziców 

 

 

 

Karta zwolnienia 

 

Zwalniam w dniu……………………………..w godz………………………………. 

 

mojego syna/córkę*…………………………………………………………………… 

 

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

 

Biorę odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie 

poza terenem szkoły. 

 

……………………………………..                           ……………………………….. 
Podpis osoby  przyjmującej oświadczenie                             Czytelny podpis rodzica 

                                                                                                     (opiekuna  prawnego)  

 

 

* niepotrzebne skreślić                         

 

 

 

 



 

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły. 

 

1. Dzieci do ukończenia 7 roku życia są przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe 

lub do tego upoważnione. Pozostałe dzieci mogą przychodzić i wracać ze szkoły 

samodzielnie za zgodą pisemną rodziców(opiekunów prawnych). 

2. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców 

pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach 

szkolnych. 

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 

odurzających. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w 

stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy; 

 niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły, 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia 

opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem 

alkoholu, należy wezwać policję. 

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 

4. W przypadku nieodebrania dziecka, które nie ukończyło 7 roku życia , przez rodziców 

ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi 

opiekunami), 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania 

problemu, 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

zawiadomić policję. 

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne 

imprezy. 

 

1. Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę 

uczestników, uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu. 

2. Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrekcji szkoły i pozostawia w sekretariacie 

szkoły. 

3. Organizator imprezy zapoznaje z listą wychowawcę klasy danego ucznia, który 

podpisem potwierdza zwolnienie ucznia z lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym symbolem-  D (delegowany). 

4. W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z 

różnych przyczyna są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły(wicedyrektora szkoły). 

 

Procedura postępowania w przypadku  samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez 

ucznia. 

 

1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, teren szkoły nauczyciel 

prowadzący zajęcia po stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia pedagoga 

szkolnego, a w razie jego nieobecności dyrektora, wicedyrektora szkoły lub 

wychowawcę. 

2. Pedagog lub dyrektor (wicedyrektor)szkoły zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu 

ucznia w czasie nieobecności na zajęciach. 

3. Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, pedagog lub dyrektor(wicedyrektor) 

natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu 

wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia 

zawiadamia policję. 

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i 

przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje 

ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania 

frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze 

spotkania. 

5. Wobec uczniów samowolnie opuszczających teren szkoły stosuje się kary zgodnie ze 

Statutem Szkoły. 

 


