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REGULAMIN SZKOLNY  

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

w CHOJNIE 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin Szkolny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie określa zasady 

obowiązujące w szkole oraz sprawy porządkowe dotyczące uczniów, nieokreślone 

szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. 

2. Regulamin Szkolny nie pozostaje w sprzeczności z prawem oświatowym oraz Statutem 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. 

3. Regulamin Szkolny obowiązuje wszystkich uczniów szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

Obowiązki ucznia 

 

§ 2. 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczęszczać na  lekcje oraz zajęcia praktyczne wynikające z  planu zajęć, 

przybywać na nie punktualnie, a w przypadku spóźnienia na zajęcia 

niezwłocznie udać się do sali, w której się one odbywają; 

2) rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć oraz aktywnie  w nich 

uczestniczyć; 

3) uzupełnić braki wynikające z absencji; 

4) być zaangażowanym w życie klasy i szkoły; 

5) godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor, tradycję, współtworzyć jej 

wizerunek; 

6) przestrzegać norm kultury współżycia zarówno w odniesieniu do kolegów jak 

i w odniesieniu do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

7) postępować zawsze zgodnie z normami społecznymi; 

8)  być uczciwym, odpowiedzialnym, reagować na dostrzeżone przejawy zła, 

szanować godność osobistą własną i innych osób, być tolerancyjnym dla postaw 

i poglądów innych; 

9) wykazywać troskę o życie, zdrowie i higienę oraz rozwój własny i kolegów; 
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10) przestrzegać zakazu palenia papierosów, w tym elektronicznych, picia alkoholu, 

posiadania i używania wyrobów tytoniowych, narkotyków, dopalaczy i innych 

środków odurzających na terenie szkoły i w innych miejscach publicznych; 

11)  przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły podczas planowanych zajęć 

 i przerw; 

12) nosić w sali gimnastycznej obuwie zmienne oraz zgodnie z zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły nosić obuwie zmienne lub okrycie na obuwie w salach 

lekcyjnych; 

13) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

14)  ze względu na bezpieczeństwo bezwzględnie wykonywać polecenia 

nauczycieli  wychowania  fizycznego oraz przestrzegać przepisy BHP  

w pracowniach  przedmiotowych; 

15) znać i przestrzegać zapisów Statutu Szkoły, obowiązujących regulaminów 

i instrukcji; 

16) posiadać i szanować legitymację szkolną jako dokument swej uczniowskiej 

tożsamości; 

17) posiadać zeszyt wychowawczy ucznia; 

18) przebywając na terenie szkoły posiadać identyfikator i nosić go w widocznym 

miejscu; 

19) być zawsze stosownie ubranym; 

20) uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych; 

21) w przypadku tzw. okienka przebywać w czytelni lub bibliotece szkolnej, 

a w budynku nr 1, w  przypadku braku miejsc w czytelni - we wnęce na 

I piętrze, nie zakłócając swoim zachowaniem odbywających się w tym czasie 

lekcji; 

22)  w czasie zajęć dydaktycznych mieć wyłączony telefon komórkowy 

i przechowywać go w torbie szkolnej, a w uzasadnionych, wyjątkowych 

sytuacjach uzyskać zgodę nauczyciela na skorzystanie z niego. Na zajęciach 

odbywających się w pracowniach szkolnych w budynku byłych warsztatów 

szkolnych, telefony przechowywane są w miejscu wskazanym przez 

nauczyciela. 

23) w przypadku nieuczęszczania na religię/etykę, przebywać w czasie tych lekcji,  

w czytelni lub bibliotece szkolnej, z wyjątkiem zajęć odbywających się na 

pierwszych i ostatnich lekcjach.  

 

ROZDZIAŁ 3 

 

Ubiór  oraz wygląd ucznia 

 

§ 3. 

 

1. Strój codzienny ucznia na terenie szkoły i jego wygląd powinien być skromny, 

schludny, zadbany i czysty. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia 

odpowiedniego stroju ma wpływ na ocenę zachowania. 
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2. Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego: 

1) spódnica nie krótsza niż do połowy uda; 

2) bluzki nieprześwitujące, bez głębokich dekoltów; 

3) obuwie niezagrażające bezpieczeństwu; 

4) zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuchy i plecy oraz koszulek na  

ramiączkach odsłaniających bieliznę. 

3. Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego: 

1) długie spodnie lub nie krótsze niż ¾ długości; 

2) bluzka lub koszulka z przynajmniej krótkim rękawem,  

3) zabronione jest noszenie spodenek sportowych, plażowych, szortów, itp. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy – kapturów i czapek. 

Wyjątek stanowi okres jesienno-zimowy, podczas przechodzenia uczniów do 

budynków szkolnych.  

5. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia prowokujących, wulgarnych, 

wyzywających i nieestetycznych fryzur, ozdób,  napisów, naszywek i emblematów. 

 

§ 4. 

 

1. Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas uroczystości 

szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, wigilia szkolna, akademie szkolne, 

zakończenie roku szkolnego), próbnych i właściwych egzaminów maturalnych 

i zawodowych, wyjazdów do teatru i na koncerty oraz zawsze na polecenie nauczycieli. 

W czasie uroczystości szkolnych nie obowiązuje § 2 ust. 1 pkt. 12. 

2. Ubiór galowy dziewcząt: 

1) biała, wizytowa bluzka; 

2) czarna, granatowa lub w odcieniach szarości spódnica nie krótsza niż do połowy 

uda, ewentualnie długie, materiałowe spodnie; 

3) kostium, garnitur czarny, granatowy lub w odcieniach szarości; 

4) wizytowe buty; 

5) nie dopuszcza się noszenia spodni typu legginsy. 

3. Ubiór galowy chłopców: 

1) garnitur; 

2) marynarka lub sweter w odcieniach szarości, granatu lub czerni oraz  

w podobnej kolorystyce materiałowe spodnie; 

3) koszula biała, szara, czarna lub niebieska; 

4) wizytowe obuwie. 

ROZDZIAŁ 4 

 

Zasady zachowania uczniów na terenie szkoły 

 

§ 5. 

 

1. Uczeń naszej szkoły postępuje i zachowuje się kulturalnie, zgodnie z zasadami savoir-

vivre`u. 
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2.  Na lekcjach  uczniowie nie mogą żuć gumy.  

3.  Uczeń w rozmowie z innymi osobami nie trzyma rąk w kieszeni. 

4.  Uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły pieniądze oraz 

wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, itp.). 

 

§ 6. 

 

1. Uczniowie po dzwonku na lekcję ustawiają się przed wyznaczoną planem salą lekcyjną. 

2. Przewodniczący samorządu klasowego, a w przypadku jego nieobecności inny 

przedstawiciel, ma obowiązek zgłosić Dyrekcji Szkoły lub do sekretariatu fakt, 

że nauczyciel po upływie 10 minut od dzwonka nie przyszedł na lekcję. 

3. Uczeń w czasie lekcji nie opuszcza sali, jedynie w przypadkach szczególnych, 

za pozwoleniem nauczyciela. 

4. Uczeń, który spóźnił się do szkoły ma obowiązek udać się na trwającą lekcję, a swoje 

spóźnienie usprawiedliwić po jej zakończeniu. 

5. Uczniowie  kończą lekcję na wyraźny sygnał nauczyciela. 

6. Po zakończonej lekcji klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; 

odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, do obowiązków których 

należy m.in. uporządkowanie tablicy,  stolików i krzeseł uczniowskich. 

7. Uczniowie wychodzą z klasy w sposób uporządkowany. 

8. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich 

uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych. 

 

§ 7. 

 

1. Uczniom nie wolno: 

1) niszczyć mienia szkolnego; 

2) siadać na schodach, parapetach, grzejnikach i podłodze; 

3) leżeć na korytarzach; 

4) siadać na stolikach; 

5) blokować ciągów komunikacyjnych. 

2. Uczniowie mający w szkole sympatię powinni pamiętać o stosownym  zachowywaniu 

się. 

§ 8. 

 

1. Każdy uczeń ma obowiązek pozostawić w szatni kurtkę. Po oddaniu okrycia do szatni 

w budynkach nr 1 i nr 2, uczeń otrzymuje bloczek z numerem, który oddaje odbierając 

okrycie. 

2. W ubraniach i torbach pozostawionych w szatniach znajdujących na terenie szkoły,  nie 

mogą znajdować się pieniądze ani żadne cenne przedmioty, za które szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

3. W związku z  zarządzeniem Dyrektora Szkoły o obowiązku noszenia obuwia 

zmiennego w salach lekcyjnych, uczniowie oddają buty do szatni w torbie. 

4. Uczniowie oddają odzież do szatni w sposób uporządkowany. 



5 

 

5. W przypadku zgubienia bloczku z numerem wieszaka uczeń zobowiązany jest uiścić  

w sekretariacie szkoły kwotę 10 zł. 

 

ROZDZIAŁ 5 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów i zwalniania z zajęć 

 

§ 9. 

 

1. Rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni ma obowiązek zawiadomić wychowawcę 

o nieobecności ucznia przed rozpoczęciem zajęć w dniu nieobecności. Formę 

komunikowania się z rodzicami ustala wychowawca na pierwszym zebraniu. 

2. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwiana jest na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez lekarza lub usprawiedliwienia napisanego przez rodzica, opiekuna 

prawnego lub ucznia pełnoletniego (załącznik nr 1). Usprawiedliwienie nieobecności 

może również zostać przesłane za pośrednictwem e-dziennika.  

3. Usprawiedliwienie uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy na najbliższych 

zajęciach z wychowawcą, po powrocie ucznia do szkoły.  Usprawiedliwienie za 

pośrednictwem e-dziennika powinno być przesłane przed najbliższymi zajęciami 

z wychowawcą, po powrocie ucznia do szkoły. 

4. W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w terminie, o którym mowa w ust.  3, 

wychowawca może podjąć decyzję o nieusprawiedliwieniu nieobecności. 

5. Usprawiedliwienia w formie pisemnej przechowywane są w zeszycie wychowawczym 

ucznia.  

6. Usprawiedliwienia wychowawcy klas przechowują do końca każdego roku szkolnego. 

7. Na podstawie dostarczonego usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole, 

wychowawca klasy, biorąc pod uwagę przyczyny nieobecności, podejmuje decyzję 

o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia w szkole. 

8. Jeżeli nieobecność ucznia trwa 30 dni i rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni nie 

poinformowali wychowawcy o przyczynie nieobecności oraz nie stawili się do szkoły 

na wezwanie wychowawcy, Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia za porzucenie 

szkoły. Decyzję o skreśleniu ucznia za porzucenie szkoły podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

9. W sytuacji nieuzasadnionych spóźnień na lekcje, trzy spóźnienia traktuje się jako jedną  

godzinę lekcyjną nieusprawiedliwioną. 

10. Wychowawca sumuje frekwencję miesięczną do 10 każdego miesiąca.  

11. Wychowawca sumuje frekwencję za półrocze na radę klasyfikacyjną. 

12.  Uczniom, którzy biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

podczas lekcji i są pod opieką innego nauczyciela, wpisuje się nieobecność do 

dziennika, ale nie uwzględnia się tych nieobecności w zestawieniu frekwencji. 

Wychowawca  wpisuje do dziennika odpowiednią adnotację.  

13. W zestawieniu frekwencji oprócz wymienionych w ust. 12, nie uwzględnia się 

usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych: 

1) obowiązkowymi szczepieniami; 
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2) stawieniem się w WKU; 

3) niekursowaniem autobusu lub pociągu. 

14. Uczeń może zostać zwolniony z części zajęć przez wychowawcę, a w przypadku jego 

nieobecności przez wicedyrektora, na podstawie pisemnego zwolnienia od rodzica, 

opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego oraz rozmowy telefonicznej z rodzicem, 

opiekunem prawnym. 

15. Uczeń zwolniony otrzymuje kartę wyjścia ze szkoły tzw. wyjściówkę, którą zostawia 

pełniącemu dyżur przy drzwiach wyjściowych (bramie) ochroniarzowi.  

16. Osoby zwalniające ucznia z części zajęć mają obowiązek pozostawienia informacji 

o uczniu i czasie zwolnienia w tzw. tabeli zwolnień, wywieszonej  w pokojach 

nauczycielskich.  

17. Osoba upoważniona do zwolnienia ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej  

z rodzicem, opiekunem prawnym, informuje rodzica, opiekuna prawnego o wzięciu 

przez niego odpowiedzialności za dziecko.  

18. Uczeń zwolniony z zajęć z powodów zdrowotnych może opuścić szkołę tylko pod 

opieką osoby dorosłej.    

19. Wychowawca tylko raz może usprawiedliwić nieobecność ucznia z powodu zdawania 

egzaminu na prawo jazdy. Uczeń powinien ustalać termin egzaminu w czasie dni 

wolnych od zajęć dydaktycznych.  

20. Klasa, która uzyskała najlepszą frekwencję w roku szkolnym, powyżej 90%, otrzymuje 

zgodę na jednodniową wycieczkę w czasie trwania zajęć dydaktycznych  

w kolejnym roku szkolnym oraz dofinansowanie  Rady Rodziców do transportu. 

21. Frekwencja uczniów poniżej 85% kwalifikuje klasę do wnikliwej analizy dokonywanej 

przez wychowawcę, samorząd klasowy, klasową radę rodziców i Dyrekcję Szkoły. 

22. Klasa, która uzyskuje średnią frekwencję poniżej 85% (po wyłączeniu frekwencji 

uczniów nieobecnych z powodu choroby) może nie otrzymać zezwolenia na udział 

w działaniach ujętych w planie pracy szkoły realizowanych podczas zajęć 

dydaktycznych. 

23. Rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni  mogą usprawiedliwić nieobecności,  

o których mowa w ust. 2, dopóki frekwencja poszczególnych uczniów i klasy nie budzi 

zastrzeżeń. W przeciwnym razie wychowawca, zespół uczących nauczycieli w danej 

klasie i Dyrekcja Szkoły określają specjalne wymagania dotyczące usprawiedliwiania 

nieobecności. 

24. Uczeń chcący wziąć  udział w konkursach, obozach, zawodach, wycieczkach i innych 

formach, których organizatorem nie jest szkoła, a odbywających się w czasie zajęć 

edukacyjnych,  może być zwolniony z tych zajęć tylko za zgodą Dyrektora Szkoły, na 

podstawie pisemnego wniosku organizatora i rodziców, dostarczonego co najmniej na 

trzy dni przed planowanym terminem zwolnienia. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 

podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy. 
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§ 10. 

 

1. W przypadku 10. godzin nieusprawiedliwionych wychowawca ma obowiązek 

przeprowadzić rozmowę z rodzicem, opiekunem prawnym i uczniem. Informacja 

o spotkaniu powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym.  

2. W przypadku 15. godzin nieusprawiedliwionych wychowawca ma obowiązek 

przeprowadzić rozmowę z rodzicem, opiekunem prawnym i uczniem w obecności 

pedagoga szkolnego/wicedyrektora szkoły. 

3. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia od 30. do 39. godzin lekcyjnych, otrzymuje 

naganę wychowawcy klasy. 

4. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia od 40. do 49. godzin lekcyjnych, otrzymuje 

naganę Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o możliwości skreślenia z listy uczniów. 

5. Po analizie przypadku ucznia, z uczniem może zostać spisany kontrakt, w którym 

zobowiązuje się on do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole.  

 

 

ROZDZIAŁ 6 

Sprawy porządkowe i organizacyjne 

§ 11. 

1. Uczeń przyjęty do szkoły oraz rodzic, opiekun prawny ucznia niepełnoletniego 

podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

ucznia i danych osobowych do celów zgodnych z działalnością statutową szkoły.  

2. Za zgubione lub zniszczone książki, wypożyczone z biblioteki lub czytelni, 

odpowiadają uczniowie i ich prawni opiekunowie, wg zasad określonych w regulaminie 

biblioteki i czytelni. 

3. Uczeń nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas planowych zajęć 

lekcyjnych oraz przerw.  

1) za pierwsze wyjście poza teren szkoły uczniowi udzielane jest upomnienie 

Dyrektora Szkoły; 

2) za kolejne wyjścia poza teren szkoły uczniowi udzielane są nagany Dyrektora 

Szkoły. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów. 

5. Za palenie papierosów na terenie szkoły uczeń otrzymuje upomnienie Dyrektora Szkoły 

w sytuacji jednorazowej, a za kolejne złamanie zakazu otrzymuje naganę Dyrektora 

Szkoły. 

6. W przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego podczas zajęć 

edukacyjnych, bez zgody nauczyciela: 

1) nauczyciel prowadzący zajęcia odbiera uczniowi telefon, po uprzednim 

usunięciu przez ucznia karty i  wyłączeniu telefonu; 

2) nauczyciel wkłada telefon do koperty opisanej danymi ucznia (z opisem 

widocznych uszkodzeń) i deponuje go w sekretariacie szkoły, w sejfie, 

w budynku nr 1; 

3) nauczyciel wpisuje notatkę o zdarzeniu w dzienniku lekcyjnym; 

4) nauczyciel powiadamia o zajściu wychowawcę ucznia; 
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5) wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru 

telefonu, ze wskazaniem miejsca jego przechowywania; 

6) pracownik do spraw sekretariatu w budynku nr 1 wydaje z depozytu telefon 

rodzicom ucznia (najlepiej w obecności ucznia). 

7. W ciągu roku szkolnego wszystkie klasy współzawodniczą o tytuł „Super klasy”. 

Współzawodnictwo przebiega wg ustalonego regulaminu. Klasa, która zdobędzie ten 

tytuł, otrzymuje dyplom oraz puchar przechodni Dyrektora Szkoły.  

8. Imprezy szkolne typu: dyskoteki, zabawy, studniówki, połowinki są organizowane 

zgodnie z Regulaminem zabaw szkolnych, stanowiącym odrębny dokument. 

 

ROZDZIAŁ 7 

 

Ceremoniał szkolny i tradycja szkolna 

 

§ 12. 

 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją 

szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

2. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, 

symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości  

z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego 

poszanowania.  

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym, to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole. W jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie 

 i godni takiego zaszczytu.  

4. Skład osobowy pocztu:  

1) chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą 

uczniowską; 

2) asysta – dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce i wzorową postawą 

uczniowską 

5. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, 

kolorem białym do góry; 

2) białe rękawiczki. 

6. Ubiór chorążego i asysty – czarne togi i birety, czarne obuwie. 

7. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie: 

1) uroczystości rocznicowych; 

2) ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego; 

3) ceremonii ślubowania klas pierwszych. 

8. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych:        

     mszach św., uroczystościach pogrzebowych i innych. 

9. Tradycja   szkolna,  to   powtarzający  się   układ   uroczystości,  imprez  i  zwyczajów   
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zaakceptowany  do  realizacji  przez  młodzież,   nauczycieli i  rodziców.  Ma  na   celu 

organizację    życia    szkoły,    realizację   celów    wychowawczych   oraz   integrację 

społeczności szkolnej. 

10. Stałe uroczystości o charakterze wychowawczo- kulturalnym i patriotycznym: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

4) pożegnanie uczniów klas kończących; 

5) Święto Szkoły; 

6) Rocznica Forsowania Odry; 

7) Obchody Święta Konstytucji 3 Maja; 

8) Święto Niepodległości. 
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Załącznik nr 1  

 

Usprawiedliwienie ucznia niepełnoletniego 

 

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole   

 

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

(imię, nazwisko, klasa)  

w dniu/dniach ..............................................................................................................................  

 

Nieobecność spowodowana jest: 

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

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

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

 

 

 

………………………………   …………………………………………… 

                    Data                Czytelny podpis rodzica /opiekuna 

 

 

 

 

 

Usprawiedliwienie ucznia pełnoletniego 

 

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole  

 

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

(imię, nazwisko, klasa)  

w dniu/dniach ..............................................................................................................................  

 

Nieobecność spowodowana jest: 

 

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

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

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

                    Data                                                                                   Czytelny podpis ucznia pełnoletniego 

Zwolnienie ucznia niepełnoletniego  z zajęć lekcyjnych  

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie  

 

 

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

(imię, nazwisko, klasa)  

 

w dniu..................................................... od godz. ..................................................... z powodu 

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

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

 

W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko, biorę za nie pełną 

odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie 

z rozkładem zajęć.  

 

 

 

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

                 Data             Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

Zwolnienie ucznia pełnoletniego  z zajęć lekcyjnych  

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie  

 

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

(imię, nazwisko, klasa)  

 

w dniu..................................................... od godz. ..................................................... z powodu 

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

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

 

 

 

 

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

                    Data                                     Czytelny podpis ucznia  
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