
Procedury zwalniania uczniów w czasie zajęć lekcyjnych

w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana

i zobowiązuje do udzielenia pierwszej pomocy.

2. W przypadku złego samopoczucia ucznia, wychowawca lub każdy inny nauczyciel,

czy pracownik szkoły zobowiązany jest:

a) zapewnić uczniowi pierwszą pomoc,

b) powiadomić dyrektora szkoły o zdarzeniu,

c) powiadomić rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka,

d) wezwać rodziców do szkoły celem wcześniejszego odebrania dziecka,

e) konsultować z rodzicem (uzgodnić) dalsze postępowanie do czasu ich

przybycia do szkoły.

1. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami, a jeżeli stan zdrowia

to uzasadnia, wychowawca, nauczyciel, bądź inny upoważniony pracownik wzywa

pogotowie ratunkowe. Osoba ta przejmuje również opiekę nad uczniem oraz próbę

skontaktowania się z domem.

2. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub nieobecności rodziców/opiekunów,

jeżeli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia uczeń pozostaje pod opieką

pielęgniarki, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innego pracownika

szkoły wskazanego przez dyrektora.

3. Uczeń chory nie jest zwalniany ze szkoły, jeżeli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna

osoba upoważniona i pozostaje w tym czasie pod opieką osoby dorosłej wskazaną

przez dyrektora.

4. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność

usprawiedliwiona.

5. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć lekcyjnych tylko na wniosek rodzica;

dziecko jest odbierane ze szkoły przez rodzica lub przez osobę upoważnioną.

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych podejmuje

wychowawca/nauczyciel.



7. Rodzice/ upoważnione osoby potwierdzają fakt odebrania dziecka ze szkoły w

szkolnym rejestrze zwolnień w sekretariacie szkolnym lub w hali sportowej( załącznik

nr 1).

8. Uczeń może zostać zwolniony za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn

wynikających z działalności na rzecz szkoły, tj. udział w uroczystościach szkolnych,

konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje nauczyciel

angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za dziecko.

Uczeń zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych

organizowanych poza szkołą, musi posiadać zgodę rodzica na wyjazd. Nauczyciel

wywiesza w pokoju nauczycielskim listę zwalnianych uczniów, podając jednocześnie

termin i przyczynę zwolnienia.


