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,rZasady zrvalniania uczniów ze §zkoły"

podstawa prawna:

1. Ustawa z dnib 14 grudnia 20t6 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z202I r., Poz. 1082);

2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 200ż r. w sprawie bezpteczeftstwa i higienY

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. IJ. z2020 r.,Poz.I604);

3. Statut publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,ZoŚka" w Celestynowie

postanowienia ogólne:

1. Zasady opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków zwalniania uczniów

ze szkoły .

ż. Do przestrzegania zasad zobowiązarti są rodzice/ prawni opiekunowie/wszyscy pfacowlicy

szkoły.
3. Rodzice, !<tórzy chcą zwolnić dziecko z lekcji muszą wyraztc swoją prośbę w formie pisem_

nej na,,Karcie zwolnienia" (w wersji papierowej lub elektronicznej).

4. Odbierający dziecko rodzic lub osoba wskazana ptzezniego w pisemnej prośbie o zwolnie-

nie zobowi ąZany jestdokonać stosownego wpisu w Księdze wyjść.

5. W sy.tuacji nagłej, losowej, niespodziewanej rodzic lub osoba pruęz niego upoważniona mo-

że odebraó dziecko zę szkoŁy bez wcześniejszej pisemnej pfoŚby, Pamiętając o wPisie

w Księdze wyjśó, w takiej sytuacji konieczny jest telefoniczny kontakt szkołY z rodzicęm

potwierdzaj ący tożsamo śó o soby odbieraj ącej,

6. |Jczeil niezwłocznie po przybyciu do szkoły przedstawia pisemną prośbę rodziców

o zwolnienie z lekcji w danym dniu:

o wychowawcy klasy,

. nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w klasie, pod nieobecnośó wychowawcy

o dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi, pedagogowi w sytuacjach wyjątkow,vch

7. osoba, która dokonuje zwolnienia, wpisuje w Rejestrze wyjścia odpowiednią adnotację np,;

zwolnienie na podstawie karty zwolnięń. ponadto wpisuje do dziennika nieobecność

usprawiedliwioną w danej godzinie z l<tórych uczeh zostŃ, zwolniony (wpis winien być

dokonany bez zbędnej zwłoki). w przypadku nieobecności wychowawcy inna osoba, której

lczęn okazał zwolnienie dokonuje zwolnienia oraz powiadamia wychowawcę klasy

o zwolnieniuiprzekazuje mu pismo rodziców,

8. odnotowan ę 
'ptzez 

nauczycieli nieobecności ucznia na zajęciach usprawiedliwia

wychowawca po powrocie do szkoły,
g. Karty zwolnienia przechowywane są w dokumentacji klasowej, teczka wychowawcy,


