
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU 
 

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI 

W TRAKCIE ICH TRWANIA 

 
1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu.  

2. Na zwolnieniu musi być adnotacja rodziców, że od momentu wyjścia ucznia ze szkoły biorą 

za swoje dziecko pełną odpowiedzialność.  

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

lekcję, z której uczeń chce się zwolnić.  

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

zwolnienia, wpisując uczniowi nieobecność usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, 

z których zwalnia go, notując ten fakt w dzienniku, w rubryce dotyczącej frekwencji.  

5. Wyżej wymieniony nauczyciel odbiera pisemną prośbę rodziców o zwolnieniu ucznia z lekcji, 

podpisuje się na odwrocie zwolnienia i zostawia zwolnienie w dzienniku lekcyjnym.  

6. Zwolniony uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek z lekcji, na których nie był 

i przygotowania się na następne zajęcia (w tym odrobienie zadań domowych). 
 

 

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW 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.  

2. Ucznia zwalnia z zajęć nauczyciel odpowiedzialny za zawody sportowe, konkursy 

przedmiotowe itp.  

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

i wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.  

4. Wychowawca na podstawie listy wpisuje uczniom rodzaj zwolnienia do dziennika lekcyjnego 

(zawody sportowe, konkurs), w rubryce dotyczącej frekwencji.  

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

opiekun osobiście wyprowadza uczniów ze szkoły, sprawuje nad nimi opiekę w czasie trwania 

zawodów, konkursów i przyprowadza ich z powrotem do szkoły. Nauczyciel odnotowuje fakt 

wyjścia i powrotu w książce wyjść. 

6. Uczeń biorący udział w konkursie lub zawodach, ma obowiązek  uczestniczyć w tych 

zajęciach lekcyjnych swojej klasy, które są przed rozpoczęciem lub po zakończeniu  konkursu 

(zawodów) i musi posiadać odpowiednie przybory i podręczniki. Uczeń jest zwolniony tylko 

z odpowiedzi na stopień, kartkówki lub sprawdzianu. W szczególnych przypadkach 

o zwolnieniu ucznia z zajęć decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem – 

opiekunem. 

7. Uczeń biorący udział w konkursie lub zawodach, może być zwolniony przez rodziców z lekcji 

po zakończeniu  konkursu lub zawodów wg procedury zwalniania uczniów z lekcji podczas 

ich trwania. 

  

 

 

 


