Regulamin zwolnień i usprawiedliwień

REGULAMIN ZWOLNIEŃ
I USPRAWIEDLIWIEŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W SWARZĘDZU
I. Zasady ogólne:
1. Uczeń zapoznany zostaje z Regulaminem zwolnień i usprawiedliwień na początku
roku szkolnego przez wychowawcę klasy na godzinie wychowawczej ( najpóźniej do
15.09).
2. Fakt ten wychowawca odnotowuje długopisem koloru czerwonego w dzienniku
lekcyjnym przy temacie godziny wychowawczej.
3. Wychowawca klasy przedstawia regulamin rodzicom/prawnym opiekunom dziecka na
pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
4. Regulamin zwolnień i usprawiedliwień znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej.
5. Rodzice/ prawni opiekunowie w dzienniczku ucznia składają wzory podpisów,
które w przyszłości posłużą do określenia autentyczności zwolnienia
czy usprawiedliwienia.
6. W przypadku niespełnienia w/w warunków wychowawca i nauczyciel przedmiotu nie
ma prawa zwolnić ucznia do domu i usprawiedliwiać nieobecności.
7. Usprawiedliwienia zapisuje rodzic/prawny opiekun w dzienniczku ucznia lub
wspecjalnym zeszycie przeznaczonym do tego celu.
8. Zwolnienia zapisuje rodzic/prawny opiekun w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje
zatrzymany przez nauczyciela zwalniającego i dołączony do dziennika lekcyjnego do
czasu powrotu dziecka do szkoły.
9. O terminach zajęć indywidualnych, terapii pedagogicznej lub logopedycznej,
wyrównywania wiedzy, kołach zainteresowań uczeń oraz rodzice/prawni opiekunowie
powiadamiani są poprzez dzienniczek ucznia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
lub za pośrednictwem wychowawcy.
10. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole dokonuje rodzic/prawny opiekun
dziecka poprzez dzienniczek ucznia lub specjalny do tego celu przeznaczony zeszyt w
ciągu 7 dni po przyjściu dziecka do szkoły.
11. Nieobecność ucznia zapisuje się w dzienniku lekcyjnym za pomocą znaków:
| - nieobecność nieusprawiedliwiona
+ - nieobecność usprawiedliwiona
- spóźnienie usprawiedliwione
- spóźnienie nieusprawiedliwione
II. Zwolnienia i usprawiedliwienia nieobecności:
1. Zwolnienie ucznia z zajęć powinno mieć formę pisemną, określoną przyczynę
zwolnienia, dokładny termin i sformułowanie do domu oraz podpis rodzica zgodny
ze wzorem podpisu złożonym w dzienniczku uczniowskim.
2. Zwolnienie dziecka do domu z powodu choroby dokonuje pielęgniarka szkolna
Fakt ten pielęgniarka odnotowuje w Zeszycie zwolnień i potwierdza swoim podpisem.
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a) Chore dziecko przebywa pod opieką pielęgniarki do czasu przybycia rodziców.
b) Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona odbiera dziecko
z gabinetu pielęgniarki i potwierdza to swoim podpisem w Zeszycie zwolnień.
Wpisu dokonuje wychowawca świetlicy.
3. W przypadku nieobecności pielęgniarki w szkole o zwolnieniu dziecka do domu
decyduje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu, z którym uczeń ma lekcje.
Chore dziecko przebywa w świetlicy szkolnej i tam oczekuje na przybycie
rodzica/prawnego opiekuna.
a) O chorobie dziecka w czasie nieobecności pielęgniarki szkolnej powiadamia
rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel przedmiotu lub wychowawca klasy.
b) Zwolnienie dziecka do domu w czasie nieobecności pielęgniarki odnotowane jest
w Zeszycie zwolnień znajdującym się w świetlicy szkolnej.
c) Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do złożenia podpisu potwierdzającego
odebranie dziecka ze szkoły w Zeszycie zwolnień w świetlicy szkolnej.
4. Zwolnienia z wychowania fizycznego:
a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanych przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii, a na wniosek
rodziców złożony do dyrektora szkoły.
b) Uczeń, który zwolniony jest z wychowania fizycznego, może być na pisemną
prośbę rodziców zwalniany z zajęć do domu przez okres, ujęty zwolnieniem
lekarskim.
W dzienniku odnotowuje się usprawiedliwioną nieobecność za pomocą symbolu +
c) Uczeń posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie, któremu godziny
wychowania fizycznego przypadają między lekcjami, może opuścić teren szkoły
i powrócić ponownie na zajęcia pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.
Zapis w dzienniku jak w podpunkcie a.
Rodzic/prawny opiekun potwierdza swoim podpisem odbiór dziecka w dzienniku
lekcyjnym.
d) Zwolnienia krótkoterminowe (np. na okres 1 miesiąca) uczeń przekazuje
nauczycielowi wychowania fizycznego i wychowawcy klasy (ksero).
e) Uczeń niećwiczący na zajęciach wychowania fizycznego przebywa na lekcji jako
obserwator pod opieką nauczyciela, chyba że charakter zajęć nie pozwala na
obecność dziecka z klasą. Wówczas uczeń przebywa pod opieką nauczycieli
świetlicy.
Nauczyciel w dzienniku lekcyjnym odnotowuje obecność ucznia na lekcji
symbolem Ś, w świetlicy szkolnej nauczyciel odnotowuje obecność ucznia
w Zeszycie zwolnień i doraźnej opieki. Wychowawca klasy podsumowując
frekwencję tygodnia traktuje znak Ś jako obecność na lekcji.
5. Zwolnienia z powodu zawodów sportowych, konkursów, innych uroczystości;
a) Informacje o terminach zawodów, konkursach itp. zamieszcza nauczyciel
odpowiedzialny za zawody, konkursy itp. w pokoju nauczycielskim wraz z listą
uczestników i nazwą klasy najpóźniej jeden dzień przed planowaną imprezą.
Tym samym nauczyciel potwierdza na liście swoim podpisem
przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wymienionych uczniów
we wskazanym czasie.
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b) Nauczyciel-wychowawca i nauczyciel przedmiotu na tej podstawie zaznacza
nieobecność dziecka w dzienniku lekcyjnym: K- konkurs, Z- zawody, U- inne
uroczystości i wyjścia.
Nauczyciel w rubryce frekwencji obok ilości obecnych wpisuje kolorem
zielonym liczbę uczniów uczestniczących w innej formie zajęć szkolnych.
Zapis po lewej stronie dziennika (indywidualna frekwencja) i prawej
stronie (frekwencja klasy) musi być zgodny.
c) Wychowawca klasy podsumowując frekwencję w danym tygodniu znak K, Z, U
traktuje jako obecność dziecka na lekcji.
III. Zajęcia pozalekcyjne:
Dzieci poniżej 7. roku życia oczekujące na zajęcia pozalekcyjne (logopedię, gimnastykę
korekcyjną i inne) są odbierane ze świetlicy i przyprowadzane przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
IV. Uwagi końcowe:
W przypadku nieusprawiedliwionych 50 % nieobecności w okresie jednego miesiąca z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wychowawca klasy wzywa rodzica poprzez
dzienniczek ucznia do szkoły w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności.(Ustawa o
Systemie Oświaty, art.20, ust.2 Dziennik Ustaw tj. 2004r. nr 256 poz. 2572 ze
zmianami).

Regulamin został opracowany przez Zespół wychowawców klas IV-VI.
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