
 

          REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWOLNIEŃ Z LEKCJI  
       I  USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW 

 

ZWOLNIENIA Z LEKCJI 
Uczeń może być zwolniony z lekcji lub innych obowiązkowych i dodatkowych wybranych przez ucznia                     
zajęć szkolnych, tylko na pisemną prośbę rodziców. Zwalniając dziecko ze szkoły rodzice są               
zobowiązani do wypełnienia Zwolnienia dziecka ze szkoły (patrz: Aplikacje i druki do pobrania) 
 Ustne zwolnienia nie są respektowane.  
 
Zwolniony przez rodzica uczeń może opuścić szkołę tylko w trakcie przerwy (nie może być              
zwalniany w czasie lekcji – wyjątkiem są poważne dolegliwości zdrowotne). Swoje wyjście musi             
zgłosić w sekretariacie  

ZWOLNIENIA UCZNIA POZA USTALONYMI TERMINAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ 
Zwolnienia poza ustalonymi terminami wolnymi od zajęć nie są akceptowane przez szkołę.            
Zabranie dziecka na wakacje w czasie roku szkolnego jest praktyką nie uznawaną przez szkołę,              
uniemożliwiającą dziecku spełnianie obowiązku szkolnego. W wyjątkowych wypadkach dyrektor         
szkoły może wyrazić zgodę na kilkudniową nieobecność dziecka w szkole. Rodzice muszą złożyć             
w sekretariacie pismo do dyrektora o wyrażenie zgody na wyjazd. Rozpatrując podanie w trybie              
indywidualnym, dyrektor zwraca uwagę między innymi na wiek dziecka oraz czynniki takie jak             
frekwencja dziecka, jego wyniki w nauce, terminy sprawdzianów i testów, a także na podany              
powód. 

USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE 
Rodzice uczniów szkoły są zobligowani do usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole, a            
także nieobecności na wycieczkach szkolnych lub wszystkich innych zajęciach organizowanych          
przez szkołę. Rodzice uzupełniają Usprawiedliwienie nieobecności dziecka (patrz: Aplikacje i           
druki do pobrania). 
Usprawiedliwienie nieobecności dziecka należy wypisać w terminie do trzech dni od pierwszego            
dnia nieobecności dziecka w szkole.  

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
Dziecko może być zwolnione z zajęć wychowania fizycznego (w tym z zajęć na basenie) lub z                
części ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego oraz z lekcji informatyki. Decyzję o            
zwolnieniu dziecka z zajęć wychowania fizycznego (w tym zajęć na basenie) i informatyki             
podejmuje dyrektor szkoły tylko na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych            
możliwościach uczestniczenia dziecka w tych zajęciach. Rodzice uczniów zwolnionych z zajęć           
wychowania fizycznego lub jego części i informatyki są obowiązani przesłać zwolnienie do            
dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu. 

ZWOLNIENIE Z NAUKI PŁYWANIA NA BASENIE 
Nauka pływania na basenie jest obowiązkowa - jest jedną z lekcji  wychowania fizycznego. 
Dziecko może być zwolnione z nauki pływania na basenie przez rodziców z powodu             



przeziębienia, kataru oraz z powodu uczuleń, ran, rehabilitacji po urazach itp.  
Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w zajęciach na basenie (do             
dwóch tygodni), konieczne jest pisemne zwolnienie od rodzica z podaniem przyczyny           
nieuczestniczenia dziecka w nauce pływania uzupełnione Zwolnienia dziecka ze szkoły (patrz:           
Aplikacje i druki do pobrania). 
Dłuższe zwolnienie (ponad dwa  tygodnie) wymaga zwolnienia lekarskiego.  
Rodzice przekazują zwolnienie drogą mailową do sekretariatu szkoły.  
Sekretariat informuje o tym fakcie wychowawcę, tutora oraz nauczyciela wychowania fizycznego. 
 
Dzieci, których rodzice zwolnili z nauki pływania z powodu przeziębienia, kataru, rekonwalescencji            
po chorobie są odbierane przez rodziców po obowiązkowych zajęciach.  

 
 


