
Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy 

przedmiotowe i inne organizowane konkursy 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne 

konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych 

zajęć (w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców). 

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych. Lista oprócz imion i nazwisk, 

klasy, zawiera nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, 

pod opieką którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być 

zostawiona w pokoju nauczycielskim, najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi i 

zaplanowanymi zajęciami. 

4. Na podstawie w/w listy wychowawcy zaznaczają w dzienniku usprawiedliwioną 

nieobecność ucznia na zajęciach. W rubryce dotyczącej frekwencji wychowawca 

zaznacza rodzaj zajęć np. zawody, konkurs, olimpiada itp. 

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel 

wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i 

przyprowadza ich z powrotem do szkoły. 

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień 

przewidzianych jest np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale może 

być zwolniony z odpowiedzi. 

Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania 

stosownych zapisów w dziennikach lekcyjnych stosując znaki: 

I  – uczeń nieobecny 

O na nieobecności  – uczeń spóźniony (do 15 minut) 

Uczeń, który się spóźnia na zajęcia, musi podać powód spóźnienia nauczycielowi 

prowadzącemu lekcję. 

Usprawiedliwiania nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy, stosując jedno  z 

oznaczeń: 

+ – nieobecność usprawiedliwiona 

I – nieobecność nieusprawiedliwiona 

Wycieczka (W)– uczeń uczestniczył w wycieczce, a jego nazwisko  umieszczono w 

karcie wycieczki 

Konkurs (K)– uczeń bierze udział w innych zajęciach szkolnych (zapis ten dotyczy 

konkursów lub olimpiad) 

Zawody (Z)– uczeń reprezentował szkołę w zawodach sportowych (ma zapewnioną 

opiekę nauczyciela) 

 Jeżeli uczeń uczestniczył w lekcjach, a na niektórych brał udział w zawodach/konkursach 

Odpowiednią literę należy umieścić w kratce.  

W rubryce obecnych wpisujemy stan uczniów obecnych/na uczniów obecnych na konkursach. 


