
 

Procedura zwalniania uczniów z technologii informacyjnej i nauki 

drugiego języka obcego 
1. Uczeń może być zwolniony z w/w przedmiotów w przypadku, gdy posiada zwolnienie 

lekarskie z zajęć technologii informacyjnej lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

zwalniająca z nauki drugiego języka obcego.  

2. O zwolnienie ucznia z w/w zajęć występują rodzice/ prawni opiekunowie/ uczeń pełnoletni. 

Składają w sekretariacie szkoły podanie (wg załącznika nr 1 do procedury) do dyrektora szkoły 

z dołączonym zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć 

technologii informacyjnej lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalniającą z nauki 

drugiego języka.  

3. Podanie, o którym mowa w pkt. 2 należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni od 

daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego bądź opinii z poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

 4. Zaświadczenie/ opinia będą respektowane od daty wystawienia. Dostarczone po terminie, 

o którym mowa w pkt. 3, będą ważne od daty złożenia w sekretariacie szkoły.  

5. Zwolnienie z w/w zajęć dyrektor wydaje na czas określony w zaświadczeniu lekarskim bądź 

opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej.  

6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania. Rodzice/ prawni opiekunowie/ uczeń pełnoletni odbierają 

decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. Odbiór potwierdzają własnoręcznym podpisem 

złożonym na decyzji. O wydanej decyzji dyrektor szkoły informuje wychowawcę klasy 

i nauczyciela danego przedmiotu - fakt przyjęcia do wiadomości decyzji potwierdzają podpisem 

złożonym na decyzji. Zwolnienia są dokumentowane poprzez wpis do ewidencji zwolnionych. 

7. Uczeń zwolniony z w/w zajęć w trakcie trwania lekcji przebywa pod opieka nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, w miejscu odbywania lekcji.  

8. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć na cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny kwalifikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  

9. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zajęciach 

w danym roku szkolnym oraz rodziców/ opiekunów na pierwszym spotkaniu z rodzicami. 

10. Procedura zwalniania z w/w przedmiotów wraz z załącznikiem dostępna jest na stronie 

internetowej szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uzyskania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 
 
 

 .................................................                        Miejscowość........................, dnia.....................  
                 Imię i nazwisko rodzica 
/ prawnego opiekuna ucznia/ ucznia pełnoletniego  
 

Dyrektor 
Krzysztof Świerk 
Zespół Szkół Rolniczych CKP  
w Kaczkach Średnich 
 
 

 PODANIE O ZWOLNIENIE UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO  

 

Podstawa prawna: § 10. ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 

dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. 2007 nr nr 83 poz. 562 z późn. zmianami)  

 

 

 

 

Proszę o zwolnienie z nauki języka............................... , który jest drugim językiem nauczania dla 

ucznia klasy.........  

...................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko ucznia) 

 w związku z posiadaną przez niego/nią* wadą słuchu/głęboką dysleksją rozwojową*  

 

.............................................  
podpis wnioskodawcy . 

. 

 

 

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

(czytelny podpis wychowawcy klasy)  

 

 

 

 

 

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

(czytelny podpis nauczyciela języka obcego) 

 

 

 Załącznik:  

Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej 

 

 

 ___________________________  

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uzyskania zwolnienia z technologii informacyjnej 
 
 

 .................................................                        Miejscowość........................, dnia.....................  
                 Imię i nazwisko rodzica 
/ prawnego opiekuna ucznia/ ucznia pełnoletniego  
 

Dyrektor 
Krzysztof Świerk 
Zespół Szkół Rolniczych CKP  
w Kaczkach Średnich 
 
 

 PODANIE O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/ córki 

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

 

ur. ...................................... , ucznia/ uczennicy klasy ............................... , z zajęć technologii  

 

informacyjnej w okresie: - od dnia ................. do dnia .................... - na okres I lub II semestru  

roku szkolnego 20..../20.... - na okres roku szkolnego 20..../20.... z powodu 

 

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

 

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. ....................... 

 


