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Załącznik   

do Zarządzenia nr 9/2018 

Dyrektora PSP nr 3 w Grodkowie  

z dnia 12 czerwca 2018 

 

PROCEDURA  
zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych  

oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  im. Józefa Lompy w Grodkowie 
 

 

Postanowienia ogólne 

1. Procedura określa zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych: 

I. Przewidziane z mocy prawa: 

A. zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki/zajęć komputerowych; 

B. zwalnianie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych; 

C. zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego; 

D. zwalniania z realizacji zajęć religii /etyki; 

E. zwalniania z realizacji zajęć WDŻ. 

II. Na prośbę rodziców ucznia. 

III. Z powodu złego samopoczucia ucznia. 

IV. Z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły. 

2. Ilekroć w procedurze jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych 

opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem. 

Opis zasad 

I. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH OKREŚLONYCH 

RZEPISAMI PRAWA 

A.  Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego  

lub informatyki/zajęć komputerowych 

§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U.         

z 2017 r. , poz. 1534) oraz § 85 statutu szkoły. 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki/zajęć 

komputerowych na podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia w tych 

zajęciach wydanego przez lekarza, na czas określony w tym zaświadczeniu. 

2. Zaświadczenie wystawione na okres miesiąca i dłużej, w tym na I lub II półrocze albo 

cały rok szkolny, rodzice ucznia składają wraz z wnioskiem do Dyrektora Szkoły (załącznik 

nr 1). 

3. Wniosek należy przedłożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, 

najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2.  

4. Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 6) o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie       
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do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.  

5. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia                  

oraz wychowawca ucznia.  

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/ a”. 

7. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I półrocze, a w II półroczu decyzją Dyrektora Szkoły 

został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki/zajęć komputerowych, 

nauczyciel przedmiotu ocenia, czy uczeń opanował na tyle treści programowe, że można 

ustalić mu roczną ocenę klasyfikacyjną.  

8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych 

zajęciach. 

9. Uczniowi zwolnionemu z zajęć informatyki/zajęć komputerowych szkoła zapewnia 

opiekę podczas trwania zajęć. 

10. W przypadku, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, 

uczeń może być zwolniony z obowiązku przebywania w szkole na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców złożonego do Dyrektora Szkoły (załącznik nr 1a) oraz za zgodą 

Dyrektora. O tym fakcie informowani są nauczyciele prowadzący zajęcia oraz wychowawca 

klasy. 

11. Uczeń zwalniany z obowiązku obecności na zajęciach, o których mowa w ust. 10, ma 

zaznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione. 

B.  Procedura zwalniania z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych 

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych ( Dz. U.        

z 2017 r. , poz. 1534) oraz § 85 statutu szkoły. 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

2. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia nie są podstawą             

do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.  

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, rodzic składa wraz z wnioskiem (załącznik nr 

2) do Dyrektora Szkoły. 

4. Dyrektor przekazuje zaświadczenie nauczycielowi wychowania fizycznego, który 

uwzględnia zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

5. Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 7) o zwolnieniu ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.   
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C.  Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego      

do końca danego etapu edukacyjnego 

§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 

1534) oraz § 86 statutu szkoły. 

1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku wady słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,    

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera), zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca II etapu 

edukacyjnego.  

2. Rodzice składają do Dyrektora Szkoły wniosek (załącznik nr 3), do którego załączają 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję (załącznik nr 8)o zwolnieniu ucznia z zajęć               

w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.  

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka  obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka może nastąpić          

na podstawie tego orzeczenia.  

5. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia.  

6. Uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka szkoła zapewnia opiekę podczas 

trwania zajęć.  

7. W przypadku, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, 

uczeń może być zwolniony z obowiązku obecności w szkole na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 3a) złożonego w sekretariacie 

szkoły i po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciele 

języka obcego oraz wychowawca klasy.  

8. Uczeń zwalniany z obowiązku obecności na zajęciach, o których mowa w ust. 7,  ma 

zaznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a". 

D. Procedura zwalniania z realizacji zajęć religii /etyki 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków         

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 Nr 

36, poz. 155 z późn. zm.) oraz § 83 statutu szkoły. 

1. Zapisując dziecko do szkoły, rodzice składają oświadczenie o uczestnictwie ucznia      

w lekcjach religii/etyki na cały okres nauki w szkole.  

2. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki może nastąpić w każdym czasie                   

i traktowana jest jako zmiana oświadczenia (załącznik 4). 
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3. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach 

religii/etyki u Dyrektora Szkoły.  

4. Dyrektor na podstawie zmiany oświadczenia pisemnie informuje rodziców ucznia        

o sposobie i miejscu zapewnienia opieki w czasie trwania lekcji religii/etyki. 

5. Uczeń nieuczestniczący w zajęciach religii, które odbywają się danego dnia w środku 

planowanych zajęć lekcyjnych, ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej.  

6. W przypadku, kiedy lekcja religii/etyki jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, 

uczeń przychodzi do szkoły odpowiednio później i wychodzi z niej odpowiednio wcześniej.  

7. Na podstawie zmiany oświadczenia woli uczniowi nie ustala się odpowiednio 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w dokumentacji przebiegu nauczania       

nie dokonuje się żadnych wpisów. 

E. Procedura zwalniania z realizacji zajęć WDŻ 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu 

nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,             

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 84 statutu szkoły. 

1. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnacje z udziału ucznia             

w zajęciach (załącznik 5). 

2. Jeśli zajęcia odbywają się w środku zaplanowanych zajęć lekcyjnych, Dyrektor 

pisemnie informuje rodziców ucznia o sposobie i miejscu zapewnienia opieki w czasie 

trwania lekcji WDŻ. 

3. Uczeń nieuczestniczący w zajęciach WDŻ, które odbywają się danego dnia w środku 

planowanych zajęć lekcyjnych, ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej.   

4. W przypadku, kiedy lekcja WDŻ jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń 

przychodzi do szkoły odpowiednio później i wychodzi z niej odpowiednio wcześniej.  

 

II. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

NA PROŚBĘ RODZICÓW 

 

§ 87 statutu szkoły. 

1. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć lekcyjnych;  

1) na pisemną prośbę rodzica; 

2) podczas osobistego kontaktu; 

3) w wyjątkowych sytuacjach na prośbę wyrażoną telefonicznie pod warunkiem, że rodzic/ 

osoba upoważniona osobiście odbierze dziecko ze szkoły.   

2. Odbiór dziecka rodzic zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi mającemu z nim 

zajęcia. 
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3. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych podejmuje 

wychowawca/ nauczyciel.  

4. Uczeń przedkłada wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć, a w razie jego   

nieobecności - nauczycielowi przedmiotu, z którego się zwalnia. 

5. Wychowawca/nauczyciel może odmówić zwolnienia, w przypadku powzięcia 

jakichkolwiek podejrzeń, co do autentyczności pisemnej prośby.  

6. W przypadku opisanym w pkt.4 wychowawca/ nauczyciel kontaktuje się telefonicznie                 

z rodzicami ucznia w celu weryfikacji pisemnej prośby.  

7. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność 

usprawiedliwiona. 

 
III. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH   

Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA LUB CHOROBY 

 

§ 87 statutu szkoły. 

1. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie trwania lekcji: 

1) nauczyciel niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną; 

2) pielęgniarka zawiadamia telefonicznie rodziców /opiekunów o tym fakcie i wzywa ich do 

szkoły celem odebrania dziecka; 

3) w razie nieobecności pielęgniarki szkolnej powiadomienia rodziców dokonuje 

nauczyciel/wychowawca. 

2. Rodzice/ upoważnione osoby odbierają dziecko ze szkoły. 

3. Uczeń chory nie opuszcza samodzielnie szkoły, lecz czeka w gabinecie pielęgniarki lub 

w sali lekcyjnej na zgłoszenie się po niego rodzica lub innej upoważnionej osoby.  

4. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność 

usprawiedliwiona.  

 
IV. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z PRZYCZYN 

WYNIKAJACYCH Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY  

(zawody sportowe, konkursy, uroczystości szkolne i inne) 

 

§ 88 statutu szkoły. 

1. Za zgodą Dyrektora Szkoły wychowawca/ nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć 

lekcyjnych z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły lub w celu 

reprezentowania szkoły.   

2. Przez działalność na rzecz szkoły i jej reprezentowanie rozumie się: 

1) przygotowanie do akademii lub innych uroczystości szkolnych, środowiskowych, 

gminnych itp.; 

2) udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych, gminnych oraz konkursach, 

olimpiadach; 

3) udział w zawodach sportowych; 

4) wykonywanie prac na rzecz szkoły lub środowiska., np. akcje charytatywne. 
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2. Uczeń reprezentujący szkołę musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, 

konkursach i innych.  

3. Ucznia reprezentującego szkołę można zwolnić z całego dnia lub kilku lekcji, w zależności      

od zaistniałej sytuacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, wychowawca lub nauczyciel angażujący ucznia          

w dzienniku (rubryka obecności) wpisuje „zwolniony” (jeśli jest to całodniowe zwolnienie) lub „Z” 

(jeśli są to pojedyncze lekcje). 

5. Taki wpis traktowany jest jako obecność ucznia na lekcji i wlicza się ją do frekwencji klasy.  

6. Za bezpieczeństwo ucznia reprezentującego szkołę odpowiada nauczyciel, pod opieką którego 

przebywa uczeń. 

7. W przypadku wyjazdu ucznia na konkursy, nauczyciel – opiekun pobiera z sekretariatu szkoły 

delegację dla siebie oraz rozliczenie kosztów podróży ucznia. 

8. W przypadku wyjazdu na zawody sportowe nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem 

przedkłada dyrektorowi szkoły dokumentację zawodów (zgłoszenie z imienną listą zawodników)   

oraz pobiera z sekretariatu szkoły delegację.  

 

Postanowienia końcowe 
 

Wychowawca/ nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą                    

na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym oraz na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 

 
 

Spis załączników dla rodziców: 

 
1) załącznik nr 1  - wzór wniosku o zwolnienie z zajęć edukacyjnych (w.f., informatyki/ zajęć komputerowych)  

2) załącznik nr 1a  - wzór podania o zwolnienie z obowiązku obecności na pierwszych i ostatnich lekcjach zajęć 

edukacyjnych (w.f., informatyki/ zajęć komputerowych)  

3) załącznik nr 2  - wzór  wniosku o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

4) załącznik nr 3 – wzór wniosku o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

5) załącznik nr 3a  - wzór podania o zwolnienie z obowiązku obecności na pierwszych i ostatnich lekcjach 

drugiego języka obcego  

6) załącznik nr 4  - wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach religii/etyki 

7) załącznik nr 5  - wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach WDŻ 

 
Spis załączników dla Dyrektora Szkoły: 
1) załącznik nr 6  - wzór decyzji Dyrektora Szkoły o zwolnieniu z zajęć edukacyjnych (w.f., informatyki/ zajęć 

komputerowych)  

2) załącznik nr 7  - wzór decyzji Dyrektora Szkoły o zwolnieniu z określonych ćwiczeń fizycznych   

3) załącznik nr 8  - wzór decyzji Dyrektora Szkoły o zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 1  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 
 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                        (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

 
 
 
                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 

 
 
 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
W oparciu o opinię lekarską z dnia .............................................. o braku możliwości  

                                                                                                         

uczestniczenia w zajęciach ........................................................................................................... 
                                                                 (nazwa zajęć: wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych) 

wnioskuję o zwolnienie mojego syna/ mojej córki* .................................................................... 
                                                                                                                                        (imię i nazwisko) 

 

ucznia/uczennicy* klasy ................ Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy 

 

w Grodkowie w okresie: 

 

- od dnia .............................................. do dnia ........................................ 

- na okres I / II* półrocza roku szkolnego 20……../20…..…. 

- na okres roku szkolnego 20…….../20…….…. 

 

 W załączeniu przedstawiam opinię lekarską. 

 
 
 
                                                                            ........................................................ 
                                                                                                                          podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

  * niepotrzebne skreślić 
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ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 1a  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 
 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                        (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 
 

PODANIE 

 
 W związku ze zwolnieniem z zajęć .................................................................................. 
                                                                                         (nazwa zajęć: wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych) 

mojego syna/ mojej córki* .........................................................................................................., 
                                         (imię i nazwisko) 

ucznia/uczennicy* klasy ………….. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy 

w Grodkowie w okresie od…………………......…… do …………………………..…. 

zwracam   się  z  prośbą  o  zwolnienie  syna/córki* z obowiązku obecności na ww. 

zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji: 

 

Jednocześnie informuję, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt                  

i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.  

    

                 

.................................................................. 
           czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

Decyzja dyrektora szkoły: 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

Uwaga: w czasie gdy uczeń jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły. 

 

 

............................................................…                               .......................................................     
      data i podpis nauczyciela przedmiotu                                                                data i podpis dyrektora szkoły 

 
…………………………………………... 
           data i podpis wychowawcy 

     

 
*niepotrzebne skreślić     



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 2  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 
 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                        (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

 
 
                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 
 

 

 

WNIOSEK  

O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA OKRESLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH  

W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
Wnioskuję o zwolnienie mojego syna/ mojej córki* 

................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

ucznia/uczennicy* klasy ................ Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy    

w Grodkowie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych w ramach zajęć wychowania 

fizycznego, uwzględnionych w zaleceniach lekarza w okresie: 

 

- od dnia .............................................. do dnia ........................................ 

  

- na okres I / II* półrocza roku szkolnego 20……../20…..…. 

- na okres  roku szkolnego 20…….../20…….…. 

 

 W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 

 
 
                                                                                 ............................................ 
                                                                                                                                podpis rodzica / opiekuna 

 

 

 

 

  * niepotrzebne skreślić 
 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 3  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 
 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                        (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

 
 
                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 

 
 
 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO  

 
W oparciu o  .................................................................................. wydaną/wydane* przez 

                                                            (nazwa i numer opinii lub orzeczenia) 

.................................................................................................................. dnia ............................    
                                                          (nazwa i siedziba poradni )                                                                    (data wydania) 

wnioskuję o zwolnienie mojego syna/ mojej córki* 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

ucznia/uczennicy* klasy ................ Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy 

 

w Grodkowie z nauki drugiego języka obcego:............................................................................ 
                                                                                                                            (nazwa przedmiotu) 

 do końca II etapu edukacyjnego.  

 

 
 
 
                                                                            ........................................................ 
                                                                                                                          podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

  * niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 3a  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 
 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                        (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

 
                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 
 

PODANIE 

 
W związku ze zwolnieniem do końca II etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka 

obcego mojego syna/ mojej córki* ............................................................................................., 
                                                                                                               (imię i nazwisko) 

ucznia/uczennicy* klasy ………….. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy 

w Grodkowie zwracam   się  z  prośbą  o  zwolnienie  syna/córki* z obowiązku obecności   

na ww. zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji: 

 

Jednocześnie informuję, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt                  

i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.  

    

                 

.................................................................. 
           czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

Decyzja dyrektora szkoły: 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

Uwaga: w czasie gdy uczeń jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły. 

 

 

............................................................…                               .......................................................     
      data i podpis nauczyciela przedmiotu                                                              data i podpis dyrektora szkoły 

 
…………………………………………... 
           data i podpis wychowawcy 

     

 
*niepotrzebne skreślić     

 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 4  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 

 

 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                        (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

 
                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI   

z uczestnictwa w zajęciach religii/ etyki 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.         

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach         

i szkołach (Dz. U. z 1992 Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)  

 

oświadczam, że życzeniem moim jest, aby mój syn/moja córka* 
 

………………………………………...……………………..………………………, 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczeń/uczennica* klasy ............  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie  

od dnia ................................................................  nie uczestniczył/ nie uczestniczyła*               

w zajęciach religii/etyki*. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

                  Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych: 
                                                                                              

                                                                                                                                                                                          .....................………………………………………......................... 

                                                                                                                                                                                          ….....................…………………………….....................………… 

 

 

 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 5  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 

 

Grodków, .................................................... 
                                                                                                                       (data) 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………                                         
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                                   
 
…………………………………… 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 

                                                                                      Dyrektor  

                                                                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

                        im. Józefa Lompy 

                                                                                                 w Grodkowie 
 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI  

z uczestnictwa w zajęciach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, 

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z późn. zm.)   

 

niniejszym oświadczam, że rezygnuję w roku szkolnym .................../ ..................  

z uczestnictwa mojego syna/ mojej córki*   
 

………………………………………...……………………..………………………, 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

ucznia /uczennicy* klasy ............ Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy  

w Grodkowie w zajęciach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 

 

Jednocześnie informuję, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt                  

i bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.  

 

* niepotrzebne skreślić 

                  Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych: 
                 

                                                                                              
                                                                                                                                                                                          ....................………………………………………......................... 

                                                                                                                                                                                          ......…..............…………………………….....................………… 

 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 6  

do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 

Grodków , …………………………………. 

 

Decyzja nr …/20…. 
w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego/ informatyki/ zajęć 

komputerowych 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.   

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy              

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 ) oraz na podstawie opinii wydanej przez 

lekarza z dnia ……………………………….. o braku możliwości uczestniczenia ucznia       

w zajęciach wychowania fizycznego/ informatyki/ zajęciach komputerowych, a także na 

wniosek Pana/Pani* .............................................................................................................. 

zwalniam 

……………………………………....………….......................................…, ucznia/uczennicę*  

klasy .......... Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie z zajęć 

wychowania fizycznego/ informatyki/ zajęć komputerowych* w okresie od 

………………………r. do ………………………….. r.  

Podczas trwania planowanych zajęć ww. przedmiotu uczeń  przebywa wraz z klasą pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia drugiego języka obcego są pierwszymi 

lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców                          

o odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność 

odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym jako nieobecność usprawiedliwioną.  

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu            

w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

 

Uzasadnienie 

 

Podstawą zwolnienia jest wniosek  Pana/Pani* ………………............…………………….. 

oraz opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego wydana w dniu…………………………………………. 

 

......................................................     
                                                                                  podpis dyrektora szkoły 

Do wiadomości: 

1) Pan/Pani …………………………………… 

2) nauczyciel wychowania fizycznego, 

3) a/a  
 

 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 7  

 do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 

 

Grodków , …………………………………. 

 

Decyzja nr …/20…. 
w sprawie zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego  

 

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.         

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy              

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 ) oraz na podstawie opinii wydanej przez 

lekarza z dnia ……………………………….. o ograniczonych możliwościach wykonywania 

ćwiczeń fizycznych, a także na wniosek Pana/Pani .................................................................. 

zwalniam 

……………………………………....………….......................................…, ucznia/uczennicę  

klasy .......... Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie                  

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego          

w okresie od ………………………r. do ………………………….. r.  

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu            

w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

 

 

Uzasadnienie 

 

Podstawą zwolnienia jest wniosek  Pana/Pani ………………............…………………….. 

oraz opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń fizycznych         

na zajęciach wychowania fizycznego wydana w dniu…………………………………………. 

 

......................................................     
                                                                                   podpis dyrektora szkoły 

 

Do wiadomości: 

1) Pan/Pani …………………………………… 

2) nauczyciel wychowania fizycznego, 

3) a/a  

 

 
 
 
 
 

 



 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 

ul. Morcinka 2 ; 49 – 200 Grodków 

Tel/fax. 77/415-53-56        

 

Załącznik  nr 8  

 do „Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych” 

 

 

Grodków , …………………………………. 

 

Decyzja nr …/20…. 
w sprawie zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego nowożytnego  

do końca II etapu edukacyjnego  

 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 ) zgodnie z opinią/ orzeczeniem* (podać numer opinii/ 

orzeczenia wydaną/ wydanym* przez poradnię (nazwa i siedziba poradni) z dnia 

……………………….., a także na wniosek Pana/Pani............................................................. 

zwalniam 

……………………………………....………….......................................…, ucznia/uczennicę  

klasy .......... Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie                  

z nauki drugiego języka obcego, tj. (nazwa przedmiotu) do końca II etapu edukacyjnego.  

Podczas trwania planowanych zajęć ww. przedmiotu uczeń  przebywa wraz z klasą pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia drugiego języka obcego są pierwszymi 

lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców                          

o odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność 

odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym jako nieobecność usprawiedliwioną.  

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu            

w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

 

Uzasadnienie  

 

Podstawą zwolnienia jest wniosek  Pana/Pani ………………............…………………….. 

oraz opinia/ orzeczenie poradni, z której/którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego, wydana/wydane w dniu…………………………………………. 

 

......................................................     
                                                                                   podpis dyrektora szkoły 

Do wiadomości: 

1) Pan/Pani …………………………………… 

2) nauczyciel wychowania fizycznego, 

3) a/a  
 


