Szkoła Podstawowa Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie

PROCEDURA
ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, POSTĘPOWANIA W RAZIE WAGARÓW UCZNIA

1. NA PROŚBĘ UCZNIA Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA:
1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje
nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym bezpiecznego doprowadzenia do pielęgniarki szkolnej lub
sekretariatu szkoły.
2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:
a. zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;
b. powiadomieniem dyrektora szkoły w sytuacji, gdy złe samopoczucie jest wynikiem wypadku w
szkole,
c. powiadomieniem rodziców, opiekunów ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z
nimi wszystkich działań;
3. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba
upoważniona.
4. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły, pozostawia pisemną informację w sekretariacie szkoły lub u
wychowawcy klas I-VIII lub w świetlicy.
5. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą
przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych.

2. SPOWODOWANE PRZYCZYNAMI SZKOLNYMI (zw)
1. Nauczyciel może zwolnić z lekcji ucznia, który zostaje pod jego opieką i:
a) bierze udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, artystycznych lub
innych,
b) wyjeżdża na wycieczkę szkolną,
c) uczestniczy w organizacji uroczystości, imprez szkolnych i innych działaniach edukacyjnowychowawczych.
2. W przypadku udziału w zawodach, konkursach i wycieczkach zwolnienie odbywa się decyzją
dyrektora szkoły - za pisemną zgodą rodzica według oświadczenia organizatora konkursu lub
szkoły.
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3. Nauczyciel organizujący wyjazd sporządza w 2 egzemplarzach kartę wycieczki wraz z dołączoną
listą uczestników.
4. Przedstawia kartę wycieczki dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, 1 egzemplarz pozostawia w
sekretariacie wraz z listą uczestników .
5. Odnotowuje w dzienniku lekcyjnym symbolem – zw. (zwolniony) fakt uczestnictwa ucznia w
zawodach lub konkursach.
6. Udział w konkursach i zawodach sportowych mających miejsce w szkole odbywa się na
podstawie decyzji dyrektora szkoły.
7. Nauczyciel zwalniający ucznia/uczniów zamieszcza w pokoju nauczycielskim listę zwolnionych
osób wraz z określeniem rzeczywistego czasu trwania zwolnienia, podpisaną przez dyrektora
szkoły.
8. W doraźnych przypadkach, zwolnienie ucznia z danej lekcji odbywa się po uzgodnieniu z
nauczycielem przedmiotu.
9. Zwolniony z zajęć uczeń zobowiązany jest do nadrobienia materiału programowego z
przedmiotu, z którego został zwolniony.
10. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku dokonuje się
zapisu: zwolnienie spowodowane przyczynami szkolnymi (zw czyli zwolniony). Przy wyliczaniu
frekwencji uznaje się, że uczeń był obecny na zajęciach.
3. NIEOBECNOŚĆ SPOWODOWANA WAGARAMI
1. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli,
staranne sprawdzanie i odnotowywanie obecności uczniów na kolejnych lekcjach.
2. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia po
stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego, a w razie jego
nieobecności dyrektora szkoły.
3. Pedagog lub dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie
nieobecności na zajęciach.
4. Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, pedagog lub dyrektor natychmiast powiadamia
rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z
rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.
5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przeprowadza
rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie

samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z
rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania.

4. INNE ZWOLNIENIA
Uczeń może być zwolniony z zajęć jeśli:
a) rodzice/opiekunowie przedłożyli u wychowawcy klasy zwolnienie z religii. W tym czasie zostaje
objęty opieką świetlicową lub może uczestniczyć w innych zajęciach zorganizowanych przez szkołę. Jeśli
zajęcia religii odbywają się jako pierwsze lub ostanie uczeń przychodzi do szkoły zgodnie z planem z
pominięciem zajęć, z których jest zwolniony
b)wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów zwolnionych z zajęć religii,
wychowania do życia w rodzinie z podaniem informacji, gdzie uczeń faktycznie przebywa (lista znajduje
się w teczce wychowawcy)
c) uczeń jest zwolniony z zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności nauczyciela i odwołania
zajęć pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody od rodziców/opiekunów. (Załącznik Nr 1)

5. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH (lekcyjnych
i pozalekcyjnych):
1. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają:
a. choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium;
b. wizyty u lekarza specjalisty i badania specjalistyczne ;
c. wypadki;
d. zdarzenia losowe.
2. Nieobecność dziecka w szkole może być usprawiedliwiona wyłącznie przez rodzica, opiekuna.
3. Nieobecność dziecka w szkole może być usprawiedliwiona pisemnie.
4. Usprawiedliwienie winno zawierać:
a. datę usprawiedliwianej nieobecności,
b. wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),
c. czytelny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie.
5. W przypadku braku pełnych informacji w usprawiedliwieniu, decyzję, czy daną nieobecność
usprawiedliwić, podejmuje wychowawca klasy.
6. Wszelkie zwolnienia pisemne rodzic, opiekun
zwolnienia- korespondencja librusowa.

trafiają do wychowawcy, dopuszczalna forma
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7. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie od rodziców na pierwszych
zajęciach z wychowawcą po powrocie do szkoły, nie później niż w ciągu czternastu dni od przyjścia do
szkoły.
8. W przypadku, kiedy uczeń przed upływem czternastodniowego terminu usprawiedliwienia
nieobecności ponownie jest nieobecny w szkole, wychowawca powinien podjąć działania mające na celu
wyjaśnienie przyczyn jego nieobecności.
9. Spóźnienia na lekcje są usprawiedliwiane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Procedurę przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 11 czerwca 2018 r.
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załącznik nr 1
Warszawa, dnia………………..

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
NA ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ

Wyrażam

zgodę

na

…………………………………………………..,

samodzielne
ucznia

wyjście

klasy……………w

ze

szkoły
dniu

mojego

syna/córki

……………………………

z

powodu………………………………………………………………………………………………..
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo syna/córki* w tym czasie
poza terenem szkoły.
………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

