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PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW PRZEZ  

NAUCZYCIELI W CZASIE TRWANIA LEKCJI 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16  

im. Zofii Nałkowskiej 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu. 

 

I. Dziecko posiada pisemną prośbę o zwolnienie podpisaną przez 

rodziców – opiekunów. 

1. Nauczyciel akceptując pisemną prośbę składa na niej podpis i datę, a następnie 

oddaje ją wychowawcy, który przechowuje ten dokument do końca roku szkolnego. 

2. Nauczyciel zwalniający ucznia z lekcji odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  

II. Dziecko zgłosi fakt złego stanu zdrowia w czasie trwania lekcji.  

1. Nauczyciel po zgłoszeniu przez ucznia złego stanu zdrowia odsyła go do pielęgniarki 

szkolnej, która przejmuje nad nim dalszą opiekę. 

2. Pielęgniarka postępuje zgodnie z punktami procedury zawartymi w punkcie III. 

 

III. Dziecko zgłosi fakt złego stanu zdrowia, a w szkole w danym dniu nie 

ma pielęgniarki  szkolnej. 

1. Nauczyciel w przypadku zgłoszenia przez ucznia faktu złego stanu zdrowia 

powiadamia telefonicznie jego rodziców - opiekunów i wzywa ich do szkoły celem 

wcześniejszego odebrania dziecka. 

2. W przypadku braku telefonu lub nieobecności rodziców - opiekunów, jeżeli stan 

zdrowia to uzasadnia, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel ze względu na spełnianie opieki wobec innych uczniów 

nie może zadzwonić, obowiązki o których mowa w ust. 1 i 2 przejmuje pracownik sekretariatu 

szkoły lub ksiegowości. 

4. W przypadku konieczności zabrania ucznia na izbę przyjęć, opiekę nad nim do                               

i z izby przyjęć, próbę skontaktowania się z domem przejmuje osoba wskazana przez 

dyrektora. 

5. W przypadku braku telefonu lub nieobecności rodziców - opiekunów, jeżeli stan 

zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, uczeń pozostaje w gabinecie pielęgniarki  pod 

opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy lub innego pracownika szkoły do 

momentu ukończenia lekcji. 
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IV. Dziecko zgłasza fakt wcześniejszego zwolnienia z lekcji bez pisemnej 

prośby rodziców - opiekunów 

 

1. Nauczyciel nie może zwolnić ucznia bez pisemnej prośby rodziców chyba, że ma to 

uzgodnione pisemną zgodą rodziców dziecka na początku roku szkolnego. 

2. Nauczyciel, który zwalnia ucznia bez pisemnej prośby ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po zwolnieniu z lekcji. 

3. Nauczyciel, który zwalnia ucznia jest zobowiązany powiadomić o tym wychowawcę 

klasy.  

 

Procedura zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.01.2018r. 
Wchodzi w życie z dniem 01.02.2018r. Zarządzeniem nr 20/207/2018 Dyrektora Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu. Traci moc procedura wprowadzona w życie                            
z dniem 01.09.2010r. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły o sygnaturze 22/2009/2010. 
 


