
Zasady zwalniania ucznia z lekcji w SP nr 28 im. H. Arctowskiego w Toruniu 

 

Tryb zwalniania ucznia do domu z obowiązkowych zajęć szkolnych obowiązujący w SP nr 28:  

a) rodzice, prawni opiekunowie składają wniosek o zwolnienie z zajęć szkolnych pisemnie bezpośrednio u 

wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub poprzez swoje indywidualne konta w dzienniku elektronicznym 

b) wniosek powinno się składać na specjalnym formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły i na stronie 

internetowej szkoły www.sp28.torun.pl lub poprzez wysłanie wiadomości o takiej treści na konto wychowawcy klasy 

w dzienniku elektronicznym 

c) wniosek o zwolnienia planowane z wyprzedzeniem należy złożyć/przesłać w dniu poprzedzającym opuszczenie 

zajęć szkolnych lub najpóźniej do chwili wyznaczonego opuszczenia przez ucznia szkoły. Brak pisemnego zwolnienia 

uniemożliwia opuszczenie przez dziecko szkoły. 

d) zwolnień uprzednio nieplanowanych, wynikających, np. ze złego samopoczucia ucznia, dokonuje wychowawca, 

pielęgniarka lub dyrektor/wicedyrektor szkoły zawsze po konsultacji z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są wówczas do osobistego odbioru dziecka ze szkoły i potwierdzenia tego 

podpisem w sekretariacie szkoły lub wyznaczenia osoby, która odbierze dziecko za potwierdzeniem j.w.  

Uczeń na osobę odbierającą oczekuje w sekretariacie lub w razie złego samopoczucia u pielęgniarki szkolnej (odbiór 

potwierdza się zawsze w sekretariacie). 

e) zwolnień z lekcji wynikających z uczestnictwa ucznia w innych zajęciach szkolnych dokonuje nauczyciel 

organizujący te zajęcia, uzgadniając uprzednio ten fakt z zainteresowanymi nauczycielami przedmiotu bądź 

wychowawcą. Nauczyciel zwalniający zobowiązany jest wówczas do złożenia stosownego wpisu w Rejestrze wyjść w 

sekretariacie.  

f) w przypadku nie złożenia/nieprzesłania wniosku o zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych do domu, nieobecność taka 

staje się samowolnym opuszczeniem szkoły i pozostaje nieusprawiedliwiona 

g) sposób uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zaliczenie materiału realizowanego w czasie nieobecności 

regulowane jest przez Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowe Systemy Oceniania na poszczególnych 

przedmiotach 

 

Karolina Ciechowska-Neumann 

Wicedyrektor Szkoły 

 

WZÓR zwolnienia poniżej lub w zakładce dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.sp28.torun.pl: 

 

 



ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

Proszę o zwolnienie mojego dziecka ................................................................................  

ucznia/ uczennicy klasy................ z zajęć lekcyjnych w dniu ............................ od godz. ................. 

 z powodu..................................................................................... . 

 Równocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu szkoły.  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu/lub miejsca docelowego, którego powodem jest  

niniejsze zwolnienie.  

Toruń, dnia ……………………...      ................................................   
      (podpis rodzica/prawnego opiekuna)     
        

 

 

 

 

 


