
ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ 
W GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 

 
 
 
1. ZWALNIANIE Z DNIA SZKOLNEGO 

a. Rodzic/opiekun prawny z ważnych powodów, na pisemny wniosek może zwolnić 

ucznia z zajęć lekcyjnych dostarczając zwolnienie do wychowawcy przed 

nieobecnością 

b. Wychowawca niezwłocznie wprowadza usprawiedliwioną nieobecność do 

dziennika elektronicznego 

c.     Zwolnienie przechowuje wychowawca do końca roku szkolnego 

 

2. ZWALNIANIE Z POJEDYNCZYCH LEKCJI 

a. Jeżeli rodzic/opiekun zamierza zwolnić ucznia z ostatnich lekcji w danym dniu (np. z 

powodu wizyty u lekarza), powinien przekazać informację na piśmie potwierdzającą 

ten fakt z wyraźną adnotacją „uczeń zwolniony do domu” oraz „biorę pełną 

odpowiedzialność za powrót dziecka do domu” z czytelnym podpisem. Uczeń 

przedstawia zwolnienie wychowawcy lub nauczycielowi, z którym będzie miał 

lekcje, przed wyjściem ze szkoły w dniu zwolnienia. Od tego momentu 

odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice. 

b. Wychowawca przechowuje zwolnienie do końca roku szkolnego 

c.     Rodzic, który osobiście odbiera dziecko przed zakończeniem zajęć zobowiązany 

jest do poinformowania wychowawcy lub dyrekcji szkoły 

d. Prośba telefoniczna nie jest podstawą do zwolnienia ucznia do domu 

 

3. ZWALNIANIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i BASENU 

a. Zwolnienie ciągłe z zajęć wychowania fizycznego lub basenu możliwe jest na 

wniosek rodzica – należy złożyć podanie skierowane do dyrektora szkoły, na 

podstawie załączonego zaświadczenia lekarskiego wskazującego okres zwolnienia i 

rodzaj ćwiczeń 

b. Dyrektor szkoły na wniosek rodzica i na podstawie załączonego zaświadczenia 

lekarskiego dokonuje zwolnienia ucznia z zajęć wf upoważniając nauczyciela do 

wpisu semestralnego/rocznego – „zwolniony” 

c.      Zwolnienie obowiązuje od dnia dostarczenia dokumentu do szkoły   

d. Zwolnienie z basenu nie jest zwolnieniem z pozostałych godzin wychowania 

fizycznego – klasyfikacja i ocena ucznia obejmuje część nieobjętą zwolnieniem 

e.     Krótkotrwałego zwolnienia pochorobowego może dokonać rodzic przekazując 

zwolnienie pisemne nauczycielowi wf. Nauczyciel przechowuje zwolnienie do końca 

roku szkolnego 

f.     Jednorazowe uzasadnione zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego 

lub basenu rodzice mają obowiązek przedstawić w formie pisemnej z podaniem 



powodu niećwiczenia. Uczeń przedstawia zwolnienie przed lekcją wychowania 

fizycznego.  

g. Uczeń, który jest zwolniony tylko z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek 

przebywać pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego razem ze swoją grupą. 

Jeżeli w powyższej sytuacji, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na 

pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej ucznia, rodzic może zwolnić dziecko do 

domu składając stosowne oświadczenie z zaznaczeniem przejęcia 

odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. 

  

4. ZWALNIANIE Z DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO  

a. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 

upośledzenie w stopniu lekkim, zgodnie z r.o.s.o. nie realizują nauki z drugiego 

języka obcego 

b. Uczniowie posiadający opinię stwierdzającą: dysleksję głęboką, afazję, na wniosek 

rodzica w którym wskazują wybór języka, są decyzją dyrektora szkoły zwolnieni z 

realizacji drugiego języka obcego. W dokumentacji ucznia otrzymują wpis 

„zwolniony” 

 

5. PROCEDURY W PRZYPADKU NAGŁEGO ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA W SZKOLE 

a. W przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia – niewymagającego interwencji 

pogotowia - wychowawca (dyrektor szkoły) zgłasza ten fakt jego rodzicom lub 

prawnym opiekunom, którzy odbierają dziecko ze szkoły. 

b. Do czasu przybycia rodzica lub osoby uprawnionej przez rodzica ( pisemne 

upoważnienie od rodzica, imię i nazwisko osoby ) dziecko pozostaje pod opieką 

wyznaczonego pracownika 

c.     Jeżeli nie ma możliwości odebrania dziecka, pozostaje ono do końca zajęć w 

szkole, a rodzic zostaje powiadomiony, że po lekcjach dziecko udało się do domu 

d. W przypadku stanu uniemożliwiającego samodzielny powrót dziecka po planowych 

lekcjach może zostać wezwane pogotowie na koszt rodzica 


