
 
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

UCZNIA / UCZENNICY 
 
 
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy  ............................................................................................ . klasa .......................................................  
 
Proszę o zwolnienie ucznia/uczennicy z zajęć szkolnych (nieobecność zostanie wliczona do ogólnej liczby godzin nieobecności): 

w dniu  .................................................................................................................................  

w dniach od  ..............................................................  do  ....................................................... . 

 
Uzasadnienie zwolnienia: 

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

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

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

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

WaŜne informacje: 
1. Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 
Art. 15 
pkt 1.) nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku Ŝycia 
Art. 18 
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do : 
pkt 2.) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

2. Informacje dodatkowe 
# usprawiedliwienie naleŜy dostarczyć wychowawcy klasy przed przewidywaną nieobecnością ucznia/uczennicy lub, gdy nieobecności są nieprzewidziane, 
najpóźniej na najbliŜszej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły 
# sposoby uzupełniania przez ucznia /uczennicę zaległości oraz zasady zaliczania materiału są uregulowane przez Przedmiotowe Systemy Oceniania 
# uczeń/uczennica moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasy-
fikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z przedmiotów 
ogólnokształcących oraz 35% nieobecności na zajęciach z przedmiotów artystycznych (uczeń musi mieć minimum 65% obecności na zajęciach  
z przedmiotów artystycznych) ujętych w szkolnym planie nauczania (Statut Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych) 

 
 
 

Data  .........................................................   Podpis rodzica /opiekuna .................................................................  
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