
Regulamin zwolnień i usprawiedliwień ucznia w Szkole Podstawowej 
w Małogoszczu 

1. Uczeń nie może opuszczać zajęć lekcyjnych w trakcie ich trwania. Z zasadą tą 
zapoznawani są uczniowie przez wychowawców na początku roku szkolnego. 

2. Podstawą do zwolnienia ucznia jest:  

− pisemna prośba rodziców/prawnych opiekunów na obowiązującym druku 
zamieszczonym na stronie internetowej szkoły,  

− pisemna prośba rodziców/prawnych opiekunów zamieszczona w dzienniku 
elektronicznym Librus 

− osobista prośba rodziców/prawnych opiekunów  
 
3. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się zwolnienia ucznia ze względu np. na 

jego złe samopoczucie, zły stan zdrowia. Powiadamia się wówczas (np. telefonicznie) 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia zapewniając mu opiekę do momentu ich 
przybycia do szkoły. 

4. Zwolnienia ucznia z lekcji w danym dniu udziela wychowawca klasy, dyrektor, 
pedagog szkolny wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica/prawnego 
opiekuna z adnotacją    o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego 
dziecka podczas powrotu ze szkoły. Druk takiego zwolnienia znajduje się na stronie 
internetowej szkoły. Nie umieszczenie na zwolnieniu istotnych treści zwłaszcza 
dotyczących bezpieczeństwa ucznia zwalnianego skutkuje brakiem zwolnienia 
ucznia z lekcji  

5. Pisemne zwolnienia do końca roku przechowuje wychowawca. 
6. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy zwolnienia z lekcji może udzielić 

uczniowi nauczyciel uczący w danej klasie. 
7. Dopuszcza się zwolnienia ucznia w formie telefonicznej, z zastrzeżeniem 

potwierdzenia przez rodzica/prawnego opiekuna, zwolnienia w tym samym dniu 
nauki w formie pisemnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, 
z uwzględnieniem przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze 
powrotnej do domu. 

 
8. Rodzic/prawny opiekun dokonuje usprawiedliwienia nieobecności ucznia w terminie 

14 dni od powrotu ucznia do szkoły w formie: 

− pisemnej w zeszycie usprawiedliwień, na początku którego znajdować się będzie 
wzór podpisu rodziców/prawnych opiekunów. 

− pisemnej w dzienniku elektronicznym Librus – na podstawie deklaracji 
rodziców/prawnych opiekunów. 

− osobistej  
9. Rodzic/prawny opiekun usprawiedliwiając (zwalniając) poszczególne dni lub 

godziny nieobecności swojego dziecka wskazuje na konkretne daty 
usprawiedliwianych dni/ godzin w treści usprawiedliwienia (zwolnienia) 

 

 

 

 

 



ZWOLNIENIE  

Bardzo proszę o zwolnienie mojego syna/córki …………………………………………. 

ucznia/uczennicy kl. ……… z lekcji ………………………………………………………. 

W dniu …………… z powodu ……………………………………………………………… 

Oświadczam, iż przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka  w drodze do domu  

………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 

 

 

 

ZWOLNIENIE  

Bardzo proszę o zwolnienie mojego syna/córki …………………………………………. 

ucznia/uczennicy kl. ……… z lekcji ………………………………………………………. 

W dniu …………… z powodu ……………………………………………………………… 

Oświadczam, iż przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka  w drodze do domu  

………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 


