
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2022/2023 z dnia 16.09.2022 r.   

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6  

im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu   

 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w trakcie ich trwania  w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu 

1. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć szkolnych w czasie ich trwania oraz 
oddalać się z terenu szkoły.  

2. Zwolnienie ucznia z trwających zajęć szkolnych  następuje na podstawie: 

a)  pisemnej prośby rodziców/ opiekunów prawnych zwanego dalej „zwolnieniem”, 

b) osobistego odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionej 
przez rodziców/prawnych opiekunów osoby, potwierdzonego podpisem oświadczenia 
(załącznik nr 1),  

3. Prośba rodziców może być wyrażona na druku wniosku o zwolnienie z zajęć szkolnych 
(załącznik nr 2)  lub   za pomocą samodzielnie napisanego zwolnienia zawierającego  dane 
jak w załączniku nr 2 wraz z oświadczeniem:  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
samodzielne wyjście mojego dziecka i przejmuje całkowitą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dziecka po jego wyjściu ze szkoły.” i czytelnym podpisem rodzica. 

4. Druk wniosku o zwolnienie z zajęć szkolnych dostępny  jest w sekretariacie szkoły lub 
do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły. 

5. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna poprzez 
dziennik elektroniczny, wyłącznie z konta rodzica. 

6. W sytuacji, kiedy wychowawca klasy lub inna osoba uprawniona do zwolnienia ucznia 
ma wątpliwości co do wiarygodności zwolnienia, weryfikuje zwolnienie poprzez kontakt 
telefoniczny z rodzicem/prawnym opiekunem. 

7. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych zaznacza się na liście obecności  w dzienniku 
elektronicznym jako nieobecność usprawiedliwiona.  

8. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych udziela:                                                                           
a) wychowawca klasy,                                                                                                                   
b) w przypadku nieobecności wychowawcy ucznia zwalnia nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne,                                                                                                                                    
c) w przypadku nieobecności wychowawcy klasy oraz w sytuacjach nagłych dyrektor szkoły, 
wicedyrektor, pedagog lub psycholog szkolny.     

7. Otrzymane od ucznia zwolnienie wychowawca umieszcza w teczce wychowawcy. 
Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnieniu z zajęć mogą być w razie wątpliwości 
weryfikowane przez rodziców podczas zebrań i spotkań z rodzicami 

8. W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.  



              
 
                                                                                                            
             załącznik nr 1   
 
 
 

Wałbrzych, dnia ..................................   

 

OŚWIADCZENIE   

Ja, niżej podpisany/a potwierdzam wcześniejszy odbiór dziecka ……………………………  

z klasy ……………….., z powodu………………………………………………….………. 

o  godz.:   ……………….. z powodu …………………………………………………….. .  

 

Od chwili opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko, biorę pełną 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy 
zgodnie z planem zajęć powinno być w szkole. 

….........………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

           

 



załącznik nr 2  

ZWOLNIENIE ucznia podczas trwania obowiązkowych zajęć lekcyjnych  

Proszę o zwolnienie z zajęć lekcyjnych mojego dziecka  

…………………………………………………………………………………………………..
 ( imię i nazwisko dziecka)   

ucz. klasy ………………………….. w dniu: ………………, o godzinie:…………………,   

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

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego Dziecka i przejmuję 
całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po jego wyjściu ze szkoły.  

 

………………………………………………………..   

                                                                                czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


