
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

PROCEDURY OPUSZCZANIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIÓW ORAZ 
POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

 

 

1. Nauczyciele klas pierwszych po zakończeniu lekcji sprowadzają do szatni uczniów,  

a następnie przekazują ich rodzicom lub opiekunom prawnym. Dzieci, które nie zostały 

odebrane pod opieka nauczyciela udają się do świetlicy/biblioteki szkolnej. 

2. Dzieci które nie ukończyły 7 lat i  nie zostały odebrane, a ich powrót do domu nie został 

przez rodziców/opiekunów prawnych określony po zakończonych zajęciach, udają się do 

świetlicy/biblioteki szkolnej. 

3. Każdy uczeń, który nie ukończył siódmego roku życia, opuszcza szkołę jedynie pod opieką 

rodziców/opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich wskazanych przez wyżej 

wymienionych. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni odbierają osobiście dziecko, które zwalniają z części 

zajęć z powodu np. wizyty u lekarza, badań lekarskich lub innych na podstawie formularza 

zwolnień (załącznik do porania). 

5. W wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest samodzielne opuszczenie budynku szkoły przez 

ucznia, który ukończył 7 rok życia na podstawie formularza zwolnień  (załącznik – do 

pobrania na stronie internetowej) podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych znajdować będą się w dokumentacji 

świetlicy/biblioteki lub u wychowawcy klasy. 

6. Dziecko, które rozchorowało się w czasie zajęć szkolnych, opuszcza szkołę jedynie pod 

opieka rodziców/opiekunów prawnych  lub osób pełnoletnich wskazanych przez wyżej 

wymienionych. 

7. W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę/bibliotekę w innych godzinach niż 

zapisano to w karcie zgłoszeniowej lub ma udać się do domu samodzielnie  (dotyczy dzieci, 

które ukończyły 7 rok życia), rodzic zobowiązany jest przedstawić pismo (załącznik) 

zwolnienie dziecka własnoręcznym podpisem i aktualną datą (nauczyciel nie zwalnia ucznia 

na prośbę telefoniczną rodziców/opiekunów prawnych). 

8. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii w czasie prowadzenia tych zajęć przebywa  

w świetlicy/bibliotece szkolnej. Jeżeli są to pierwsze lub ostatnie lekcje dla ucznia to na 

pisemna prośbę rodziców/opiekunów prawnych uczeń może przyjść na późniejsza godzinę 

lub zostać zwolnionym do domu (w przypadku końcowych lekcji). 

9. Uczniowie posiadający zwolnienia z wychowania fizycznego mogą być zwolnieni z zajęć, 

ale muszą przebywać na terenie szkoły (w świetlicy szkolnej lub za zgodą nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, pomaga w ich prowadzeniu). Wyjątek stanowią pierwsze i ostatnie 

lekcje, gdy ucznia obejmuje całkowite zwolnienie z wf -u, gdzie na pisemną prośbę 

rodziców/opiekunów prawnych, uczeń może przyjść dopiero na pozostałe lekcje lub zostać 

zwolnionym do domu. 

10. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w szkole, także 

podczas zajęć poza terenem szkoły oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp  

i ppoż. 

11.  W czasie obecności ucznia w szkole przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw 

opiekę zapewnia nauczyciel dyżurujący. 

12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 

ponosi nauczyciel prowadzący. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela w czasie 



wykonywania swoich obowiązków, jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi 

na to zgodę, a opiekę w tym czasie przejmie inny pracownik szkoły. 

13. Uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez wychowawcę klasy, a podczas jego 

nieobecności przez pedagoga szkolnego lub nauczyciela danych zajęć edukacyjnych na 

pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka, w których podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.  

14. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie jest w stanie 

zapewnić mu opieki. Jeżeli uczeń uniemożliwia prowadzenie zajęć i żadne działania 

dyscyplinujące go ze strony nauczyciela nie odnoszą skutku, wówczas może być izolowany 

od klasy. Taki uczeń przekazywany jest pod opieką pracownika szkoły (innego nauczyciela, 

pedagoga).   

    

 


