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PROCEDURA OKAZJONALNEGO ZWALNIANIA UCZNIÓW  

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

NR 82  

IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE 
 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uczniowie Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 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 jest zapewnienie 

regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.  

3. Poprzez zwalnianie okazjonalne z zajęć edukacyjnych  rozumie się sytuację, w 

której uczeń na prośbę rodzica, wyrażoną w formie pisemnej nie uczestniczy w 

części zajęć zaplanowanych na ten dzień w  tygodniowym rozkładzie zajęć i 

opuszcza Szkołę przed godziną, przewidzianą jako godzina zakończenia zajęć dla 

danego ucznia.  

4. Okazjonalne zwolnienia z zajęć edukacyjnych mogą mieć miejsce wyłącznie 

w sytuacjach tego wymagających, np. związanych z koniecznością skorzystania 

przez dziecko ze świadczeń medycznych (np. badania lekarskie), które to 

świadczenia nie mogą być udzielane dziecku w godzinach innych, niż  te 

przewidziane jako godziny zajęć szkolnych.  

5. Obowiązkiem rodzica zwalniającego swoje dziecko z zajęć edukacyjnych jest 

wypełnienie wszystkich wymaganych dla rodzica części formularza zwolnienia 

okazjonalnego wprowadzonego w Szkole, oraz jego podpisanie przez co najmniej 

jednego z rodziców.  
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6. W formularzu zwolnienia okazjonalnego rodzice są zobowiązani wpisać dokładną 

datę i godzinę, o której uczeń będzie wychodził ze Szkoły.  

7. Wypełniony, podpisany formularz rodzic przekazuje do Szkoły np. za 

pośrednictwem dziecka.  

8. Niezależnie od wypełnionego formularza zwolnienia okazjonalnego informacje 

o konieczności zwolnienia swojego dziecka jeden z rodziców powinien przekazać 

do wychowawcy za pośrednictwem komunikatora funkcjonującego w szkole 

dziennika elektronicznego.  

9. Obowiązkiem ucznia jest przekazanie informacji o zwolnieniu z zajęć oraz  

wypełnionego, podpisanego przez rodzica formularza do wychowawcy swojej klasy.  

10. Wychowawca klasy potwierdza przyjęcie informacji o zwolnieniu poprzez złożenie 

podpisu, w przewidzianej na to części formularza.  

11. W przypadku wątpliwości wychowawcy, co do autentyczności podpisu rodzica 

w formularzu zwolnienia wychowawca powinien skontaktować się telefonicznie 

z rodzicami ucznia, w celu potwierdzenia autentyczności podpisu.  

12. Wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku elektronicznym informacje 

o zwolnieniu ucznia z zajęć.   

13. W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości skontaktowania się z wychowawcą 

klasy (np. z powodu jego nieobecności w Szkole) uczeń informację o zwolnieniu i 

formularz zwolnienia przekazuje nauczycielowi, z którym miał zajęcia jako ostatni, 

przed wskazaną przez rodziców godziną wyjścia ze szkoły. Nauczyciel ten w 

zastępstwie wychowawcy realizuje zadania opisane w pkt. 8 -12. 

14. Po uzyskaniu przez ucznia podpisu wychowawcy lub podpisu zastępującego 

go nauczyciela uczeń, w godzinie wskazanej przez rodzica jako godzina, w której 

uczeń musi być zwolniony z zajęć szkolnych kieruje się do szatni w celu wyjścia 

ze Szkoły 

15. Uczniowie, którzy nie ukończyli lat siedmiu i uczniowie których rodzice w formie 

pisemnej nie wyrazili wcześniej zgody na samodzielne opuszczanie Szkoły 

bez osobistego odebrania ich dziecka przez rodzica lub zastępującą go osobę, także 

w przypadku zwolnienia okazjonalnego, w godzinie wskazanej jako godzina 

zwolnienia, muszą zostać odebrani przez rodziców, lub zastępujące je osoby, 

którym rodzice wystawili upoważnienie na zasadach opisanych w statucie Szkoły.  
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16. Przed wyjściem ze Szkoły uczeń, a w przypadkach o których mowa w punkcie 15 

rodzice ucznia, są zobowiązani przekazać  podpisany przez nauczyciela formularz 

zwolnienia pracownikowi obsługi, który realizuje swoje zadania przy recepcji 

zlokalizowanej przy wyjściu ze Szkoły.  

17. Pracownik obsługi na formularzu wpisuje godzinę wyjścia ucznia ze szkoły i 

potwierdza ten fakt podpisem.  

18. Z chwilą wyjścia ucznia ze Szkoły, w związku z okazjonalnym zwolnieniem 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia przejmują rodzice.  

19. Na koniec dnia pracy pracownik obsługi przekazuje zebrane od uczniów formularze 

zwolnień okazjonalnych do sekretariatu Szkoły. 

20. Wychowawca klasy zobowiązany jest do odebrania z sekretariatu Szkoły 

wypełnionych formularzy zwolnień okazjonalnych dotyczących uczniów 

powierzonej sobie klasie, a następnie do przechowywania tych zwolnień wraz z 

dokumentacją powierzonego swojej opiece oddziału (tzw. teczka wychowawcy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2017/2018 z dnia 20.10.2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie w sprawie wprowadzenia procedury okazjonal nego zwalniania uczniów z 
zajęć edukacyjnych w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr  82 im. Jana Pawła II w Warszawie 

Formularz zwolnienia 

okazjonalnego ucznia  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 82  

 im. Jana Pawła II  

w Warszawie 

Jako rodzic (opiekun prawny) zwalniam moje dziecko  

……..….…………………….……………………….      ucznia klasy ……………………..…….  
imię i nazwisko dziecka                                                               oznaczenie oddziału  

z zajęć lekcyjnych w dniu…………………………….,  

o godzinie ……………………………. 

Przyjmuję do wiadomości, że przejmuję pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo mojego dziecka z chwilą opuszczenia przez niego 

zajęć w związku z podpisanym zwolnieniem.  

Oświadczam, że zwolnienie następuje w porozumieniu z drugim 

rodzicem* (opiekunem prawnym). 

................................................................... 

(Czytelny podpis lub podpisy matki, ojca, opiekuna prawnego)  

*Można skreślić w przypadku braku drugiego rodzica, opiekuna  

Cześć formularza wypełniana przez pracowników Szkoły  

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości 

zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych  
…….…………………….……………………….     

podpis wychowawcy/nauczyciela  

Potwierdzam wyjście ucznia ze Szkoły 

w dniu…………………… o godzinie …………………  …….…………………….……………………….     
podpis pracownika obsługi Szkoły  

 


