Procedura okazjonalnego zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uczniowie są objęci obowiązkiem szkolnym i są
zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach obowiązkowych przewidzianych dla klasy
danego ucznia w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.

Poprzez zwalnianie okazjonalne z zajęć edukacyjnych rozumie się sytuację, w której uczeń na
prośbę rodzica, wyrażoną w formie pisemnej nie uczestniczy w części zajęć zaplanowanych na
ten dzień w tygodniowym rozkładzie zajęć i opuszcza Szkołę przed godziną, przewidzianą jako
godzina zakończenia zajęć dla danego ucznia.

3.

Okazjonalne zwolnienia z zajęć edukacyjnych mogą mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach tego
wymagających, np. związanych z koniecznością skorzystania przez dziecko ze świadczeń
medycznych (np. badania lekarskie), które to świadczenia nie mogą być udzielane dziecku
w godzinach innych, niż te przewidziane jako godziny zajęć szkolnych.

4.

Obowiązkiem rodzica zwalniającego swoje dziecko z zajęć edukacyjnych jest wypełnienie
formularza zwolnienia okazjonalnego wprowadzonego w Szkole, oraz jego podpisanie przez co
najmniej jednego z rodziców.

5

W formularzu zwolnienia okazjonalnego (załącznik 1) rodzice są zobowiązani wpisać dokładną
datę i godzinę, o której uczeń będzie wychodził ze Szkoły.

6.

Obowiązkiem ucznia jest przekazanie informacji o zwolnieniu z zajęć oraz wypełnionego,
podpisanego przez rodzica formularza do wychowawcy swojej klasy.

7.

Wychowawca klasy potwierdza przyjęcie informacji o zwolnieniu poprzez złożenie podpisu,
w przewidzianej na to części formularza

8.

W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości skontaktowania się z wychowawcą klasy
(np. z powodu jego nieobecności w Szkole) uczeń informację o zwolnieniu i formularz
zwolnienia przekazuje nauczycielowi, z którym miał zajęcia jako ostatni, przed wskazaną przez
rodziców godziną wyjścia ze szkoły.

9. Z chwilą wyjścia ucznia ze Szkoły, w związku z okazjonalnym zwolnieniem odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ucznia przejmują rodzice.
10. Zwolniony uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek z lekcji, na których nie był
i przygotowania się na następne zajęcia.

