ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA PROŚBĘ RODZICA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH
1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą rzeczowe
uzasadnienie z formułą: „Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i
bezpieczeństwo mojego dziecka po opuszczeniu szkoły” z wyraźnym podpisem i
datą wystawienia.
2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do
szkoły.
3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu i zaznacza w dzienniku Librus
nieobecność usprawiedliwiona.
4. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor lub
wicedyrektor szkoły. Dyrektor lub wicedyrektor informuje nauczycieli przez system Librus
o zwolnieniu ucznia.
5. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście zgłosić wychowawcy/nauczycielowi
potrzebę zwolnienia dziecka.
6. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod
warunkiem, że rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły lub prześle Librusem
pisemną prośbą zwolnienia z formułą o odpowiedzialności (odbiór dziecka zgłasza
wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi lub wicedyrektorowi)
7. Pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez rodziców
podczas spotkań z wychowawcą klasy lub na bieżąco.

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ICH PROŚBĘ Z POWODU ZŁEGO
SAMOPOCZUCIA:
1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i
zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy
2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z
powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultacją z nimi.
3. Uczeń chory jest zwolniony ze szkoły, jeśli zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba
upoważniona.

INNE ZWOLNIENIA UCZNIÓW
1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z
przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły np: udział w uroczystościach
szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
2. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze
odpowiedzialność za ucznia.
3. Nauczyciel zaznacza w dzienniku Librus „zwolniony”.
4. Wychowawca przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na
zajęciach.
5. Uczeń zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych
organizowanych poza szkołą musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd.
6. Informacja o zwolnionych uczniach znajduje się w pokoju nauczycielskim.

Załącznik nr 1
Do zasad zwalniania ucznia z zajęć

Karta zwolnienia
Zwalniam w dniu……………………………..w godz. …………………………
mojego syna/córkę*…………………………………………………………….
z powodu…………………………………………………………………….
Biorę odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie
poza terenem szkoły.
……………………………………..
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

