
 

REGULAMIN ZWALNIA UCZNIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Arkadego Fiedlera w Dębnie są objęci obowiązkiem szkolnym i są zobowiązani 

do uczestniczenia we wszystkich zajęciach obowiązkowych przewidzianych dla klasy 

danego ucznia w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem rodzica ucznia/prawnego 

opiekuna jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

3. Zwolnienia z zajęć edukacyjnych mogą mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach tego 

wymagających. 

4. Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na prośbę rodzica/prawnego 

opiekuna. 

5. Prośba rodzica/prawnego opiekuna o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych może 

być wyrażona: 

 osobiście, 

 pisemnie, 

 telefonicznie (do wychowawcy, do sekretariatu szkoły), 

 mailowo. 

6. Ucznia z zajęć edukacyjnych zwalnia wychowawca. W przypadku nieobecności 

wychowawcy ucznia zwalnia: nauczyciel uczący, pedagog, psycholog, wicedyrektor, 

dyrektor szkoły. Jeżeli uczeń zostanie zwolniony z zajęć na podstawie pisemnej, 

telefonicznej lub mailowej prośby rodzica/prawnego opiekuna, to osoba zwalniająca 

przekazuje informację o zwolnieniu ucznia sekretarzowi szkoły. 

7. Uczeń zwolniony z zajęć edukacyjnych może wyjść ze szkoły: 

 Pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub innej osoby dorosłej wskazanej przez 

rodzica/prawnego opiekuna 

 Samodzielnie. 

8. W przypadku samodzielnego za zgodą rodzica/prawnego opiekuna opuszczenia szkoły 

przez ucznia zwolnionego z zajęć edukacyjnych wymagana jest pisemna zgoda 

dyrektora/wicedyrektora szkoły. 



9. Pisemną zgodę dyrektora/wicedyrektora na wyjście ze szkoły uczeń odbiera  

od sekretarza szkoły i oddaje przy wyjściu nauczycielowi dyżurującemu, woźnemu 

lub innemu pracownikowi szkoły.  

10. Zgoda odebrana od ucznia jest przekazywana do sekretariatu szkoły. Sekretarz szkoły 

prowadzi ewidencję wyjść uczniów zwolnionych z zajęć. 

11. Wychowawcy klas są zobowiązani do monitorowania zwolnień swoich uczniów  

i przekazywaniu informacji o zwolnieniach ich rodzicom, jeśli prośby o zwolnienie  

z zajęć były wyrażone pisemnie, telefonicznie lub mailowo. 

12. Wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku elektronicznym informacje o zwolnieniu 

ucznia z zajęć. 

13. Z chwilą wyjścia ucznia ze szkoły, w związku ze zwolnieniem odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo ucznia przejmują rodzice/prawni opiekunowie. 


