
Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych w  Szkole Podstawowej nr 4

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

Podstawa prawna:

 Art.  40 ust.  1  pkt.  2  ustawy z  dnia  14 grudnia  2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz.U.  z  2019 r.
poz.1148) – obowiązki rodziców

 Art. 68 ust. 1 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz.1148) – zadania dyrektora szkoły

 Art. 98 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148) – zapisy w statucie szkoły

I. Postanowienia wstępne

Ilekroć w powyższym dokumencie jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - rozumie się
przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą
nad dzieckiem. 

II.  Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica

1. Uczeń  może  być  zwolniony  w  trakcie  trwania  zajęć  na  podstawie  pisemnej  prośby
rodzica/prawnego opiekuna. Wzór karty zwolnienia ucznia określony jest w załączniku nr 1.

2. Kartę zwolnienia ucznia z zajęć podpisują:

1) wychowawca,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  –  nauczyciel  najbliższych  zajęć
edukacyjnych, z których uczeń ma być zwolniony,

2) pedagog lub wicedyrektor lub kierownik świetlicy lub dyrektor.

3. Wychowawca lub nauczyciel, o którym mowa w pkt.2 ust. 1, może odmówić podpisania karty
zwolnienia, jeżeli ma wątpliwości, co do jej autentyczności lub karta ta nie spełnia wymogów
formalnych. 

4. W przypadku opisanym w pkt.3 wychowawca lub nauczyciel, o którym mowa w pkt.2 ust. 1,
kontaktuje  się  telefonicznie  z  rodzicami  ucznia  w celu zweryfikowania prośby o zwolnienie
ucznia z zajęć.

5. Wszystkie  prośby  rodziców  o  zwolnienie  z  zajęć  mogą  być  weryfikowane  przez  rodziców
podczas zebrań z wychowawcą. 

6. Podpisaną w sposób określony w ust. 2 kartę zwolnienia uczeń przedkłada pracownikowi szkoły
pełniącemu dyżur w szatni a następnie przekazuje kartę zwolnienia pracownikowi portierni i na
tej podstawie może opuścić budynek szkoły.
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7. Rodzic może osobiście zwolnić ucznia z zajęć szkolnych u wychowawcy, a w przypadku jego
nieobecności  –  u  nauczyciela  najbliższych  zajęć  edukacyjnych,  z  których  uczeń  ma  być
zwolniony, potwierdzając pisemnie odebranie dziecka ze szkoły przed końcem zajęć (załącznik
nr 2).

8. Zwalnianie  ucznia  z  zajęć  pozalekcyjnych  odbywa  się  na  takich  samych  zasadach  jak
zwalnianie z lekcji. Uczeń przekazuje wówczas kartę zwolnienia nauczycielowi prowadzącemu
te zajęcia.

9. Uczeń w czasie, gdy jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły. 

III. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych z powodu złego samopoczucia

1. Uczeń  może  zostać  zwolniony  w trakcie  trwania  zajęć  z  powodu złego  samopoczucia  lub 
choroby.

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w sytuacji, gdy uczeń zgłosi pogorszenie się samopoczucia lub
stanu  zdrowia,  wysyła  ucznia  (w  towarzystwie  innego  ucznia)  do  higienistki  szkolnej,
a w przypadku jej nieobecności – do sekretariatu szkoły.

3. Higienistka /  pracownik sekretariatu dokonuje diagnozy stanu zdrowia i  podejmuje decyzję,
dotyczącą powrotu ucznia na lekcję lub pozostania w gabinecie higienistki / sekretariacie.

4. Higienistka  szkolna  /  pracownik  sekretariatu  niezwłocznie  powiadamia  rodzica  ucznia
o pogorszeniu się stanu zdrowia ucznia z prośbą o jak najszybsze odebranie dziecka ze szkoły. 

5. W  przypadku,  gdy  rodzic  nie  może  osobiście  odebrać  dziecka  ze  szkoły,  powiadamia
higienistkę  lub  pracownika  sekretariatu  o  tym,  która  z  osób  przez  niego  upoważnionych,
(o których mowa w pkt. IV.2) odbierze ucznia ze szkoły.

6. Do czasu przybycia rodzica lub osoby upoważnionej uczeń przebywa w gabinecie higienistki
lub w sekretariacie szkoły.

7. Rodzic  lub  osoba  upoważniona  potwierdza  pisemnie  odebranie  dziecka  ze  szkoły  przed
zakończeniem zajęć (załącznik nr 2)

8. W  przypadku  znacznego  pogorszenia  stanu  zdrowia  ucznia,  higienistka  wzywa  pogotowie
ratunkowe i powiadamia o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły. W przypadku nieobecności
higienistki  –  wezwania  pogotowia ratunkowego dokonuje dyrektor  lub wicedyrektor  szkoły,
którego o zaistniałej sytuacji powiadamia pracownik sekretariatu.

9. Higienistka lub pracownik sekretariatu niezwłocznie informują rodzica ucznia o konieczności
wezwania do jego dziecka pogotowia ratunkowego.

10. W  przypadku  konieczności  zabrania  ucznia  przez  pogotowie  ratunkowe  przed  przybyciem
rodzica  lub  osoby  upoważnionej,  opiekę  nad  uczniem  przejmuje  osoba  wskazana  przez
dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
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IV. Postanowienia końcowe

1. Wychowawca  zapoznaje  rodziców  z  procedurą  zwalniania  uczniów  z  zajęć  szkolnych  na
pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu  z  rodzicami.  Uczniowie  zapoznawani  są  z  tą
procedurą na pierwszej w danym roku szkolnym godzinie do dyspozycji wychowawcy.

2. Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z wychowawcą rodzice wypełniają listę osób
upoważnionych do odebrania dziecka ze szkoły w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
(załącznik nr 3).

3.  Wychowawca  lub  inny  nauczyciel  dokonujący  zwolnienia  zaznacza  w  dzienniku
usprawiedliwioną nieobecność na wszystkich lekcjach, z których uczeń został zwolniony.

4. Wychowawca na bieżąco odbiera od pracowników portierni karty zwolnienia uczniów swojej
klasy  z  zajęć  oraz  potwierdzenia  odebrania  uczniów  ze  szkoły  przed  zakończeniem  zajęć.
Wychowawca  przechowuje tą dokumentację razem z inną dokumentacją dotyczącą nieobecności
uczniów na zajęciach.
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