PROCEDURY ODBIORU I ZWALNIANIA UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37
IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO
W BIELSKU – BIAŁEJ
I. Zasady odbioru dzieci ze szkoły z klas I – III:
O sposobie opuszczenia przez dziecko szkoły rodzic składa u wychowawcy stosowne
oświadczenie (zał. nr 1a ).
II. Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodziców:
1. Rodzice mają prawo, z uzasadnionych i ważnych powodów, zwolnić ucznia z zajęć
lekcyjnych (jednej lub kilku lekcji) do domu. Zwolniony uczeń odbierany jest u
wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego w tym czasie lekcję - osobiście przez
rodziców lub przez osoby przez nich upoważnione. Aby upoważnić osoby do
odebrania dziecka ze szkoły, należy złożyć stosowne oświadczenie u wychowawcy
(zał. nr 1b)
2. Wychowawca lub nauczyciel odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku
elektronicznym w zakładce obecności - zwolnienie z lekcji, zaznaczając „Zapis
uczniom statusu nieobecny usprawiedliwiony”, a w opisie podaje powód zwolnienia
i godziny.
3. W przypadku braku zwolnienia osobiście przez rodziców lub osoby przez nich
upoważnione, uczeń nie może opuścić szkoły.
III. 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:
• zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej w zakresie możliwości szkoły ;
• powiadomienie rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i
skonsultowanie z nimi wszystkich działań.
3. Nauczyciel kieruje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która decyduje,
czy uczeń może zostać w szkole i uczestniczyć w lekcjach, czy pozostaje pod jej
opieką.

4. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę, iż złe samopoczucie jest
uzasadnione dolegliwością, powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie
do szkoły.
5. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej
(pielęgniarki lub nauczyciela w oddziale).
6. Wychowawca lub nauczyciel uczący w tym czasie odnotowuje fakt zwolnienia
ucznia w dzienniku elektronicznym w zakładce obecności - zwolnienie z lekcji,
zaznaczając „Zapis uczniom statusu nieobecny usprawiedliwiony”, a w opisie
zapisuje informację o odebraniu dziecka przez osoby upoważnione.
7. W sytuacji, gdy pielęgniarka jest nieobecna w szkole, wychowawca lub sekretariat
szkoły telefonicznie kontaktuje się z rodzicami i wspólnie podejmują decyzję o
odebraniu ucznia ze szkoły.
8. Brak kontaktu z rodzicem lub brak możliwości odbioru przez niego dziecka,
zostaje odnotowany przez pielęgniarkę w jej dokumentacji oraz przez wychowawcę
w dzienniku elektronicznym jako uwaga neutralna.
IV. Zasady zwalniania uczniów z powodu udziału w konkursach, zawodach i
innych imprezach organizowanych przez szkołę:
Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności
szkoły, np.: udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych , itp., to nauczyciel zwalniający ucznia dokonuje odpowiedniego wpisu w
dzienniku elektronicznym tworząc zwolnienia i zaznaczając „Zapis uczniom statusu
obecny zwolniony”, a w opisie podaje rodzaj imprezy.
V. Zasady zwalniania uczniów z zajęć z wychowania fizycznego:
1. Zwolnienia lekarskie do 2 tygodni ciągłego zwolnienia w roku szkolnym,
pozostają w gestii nauczyciela wychowania fizycznego.
2. Decyzją Dyrektora Szkoły, uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania
fizycznego i/lub z basenu oraz zajęć komputerowych/ informatycznych powyżej
2 tygodni, tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego o całkowitej lub częściowej
niezdolności do udziału ucznia w zajęciach. (zał. nr 2).
3. Dyrektor o wydanej przez siebie decyzji informuje rodziców i wychowawcę, który
powiadamia nauczyciela wychowania fizycznego i zajęć komputerowych/
informatycznych.
4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/
informatycznych, ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach swojej grupy

na zasadzie obserwatora.
5. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia komputerowe/ informatyczne
przypadają na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, to na pisemną prośbę
rodziców, uczeń może być zwalniany do domu, a jego nieobecność odnotowuje się w
dzienniku elektronicznym tworząc zwolnienie z przedmiotu zaznaczając opcję „Zapis
uczniom statusu nieobecny usprawiedliwiony”, a w opisie podaje powód zwolnienia
i numer decyzji.
VI. Zasady zwalniania uczniów z zajęć z religii/etyki:
1. Uczeń, którego rodzice nie wyrazili woli uczęszczania dziecka na lekcje
religii/etyki w szkole, w trakcie trwania tych zajęć zobowiązany jest przebywać w
świetlicy (lub w innym miejscu wyznaczonym przez wychowawcę).
2. Uczeń, gdy te lekcje są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, może
być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców złożonego u
wychowawcy.
O tym fakcie informowani są nauczyciele religii/etyki.

