Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora ZPSM Nr 1 w Warszawie z dnia 15.11.2017

Zwalnianie ucznia/uczniów z zajęć przez innego nauczyciela
1.

Wszystkie lekcje zasadniczo powinny odbywać się zgodnie z ustalonym planem.

2.

W związku ze specyfiką Szkoły, dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia/uczniów z
planowych zajęć przez innego nauczyciela, w szczególności w następujących
przypadkach:

1) konieczność przeprowadzenia próby w Sali Koncertowej/Kameralnej przed
egzaminem, przesłuchaniem lub ważnym koncertem;

2) konieczności przeprowadzenia ponadplanowej lekcji związanej z cyklem przygotowań
do konkursu lub koncertu o dużej randze artystycznej ;
3) cykl przygotowań do imprez i koncertów z dużą liczbą wykonawców
4) przygotowywanie imprez i koncertów z udziałem uczniów z różnych klas i
grup;
5) próby i występy uczniów zaplanowane poza Szkołą;
6) inne ważne przyczyny.
3.

O ile to jest tylko możliwe nauczyciel zwalniający powinien uzgodnić zwolnienie
ucznia/uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.

Nauczyciel zwalniający składa pisemny wniosek zawierający oświadczenie o przejęciu
odpowiedzialności za ucznia/uczniów (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej
procedury).

5.

Nauczyciel może nie wyrazić zgody na zwolnienie ucznia/uczniów:

1) jeśli jest zaplanowana klasówka lub sprawdzian o wysokiej randze w systemie
oceniania danego przedmiotu;

2) jeśli uczeń ma dużą absencję, szczególnie nieusprawiedliwioną, na zajęciach z danego
przedmiotu;
3) jeśli uczeń ma bardzo słabe wyniki nauczania, a szczególnie, gdy jest zagrożony oceną
niepromującą z danego przedmiotu;
4) jeśli nieobecność ucznia zakłóci zaplanowany przebieg zajęć (np. uczeń ma przedstawić
referat lub prezentację, uczeń jest częścią zespołu realizującego zadanie grupowe i in.).
6.

W przypadku zwalniania ucznia z klas I-III POSM I st. obowiązują dodatkowe procedury
związane z koniecznością bezpośredniego przekazania odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dziecka:

1) nauczyciel zwalniający odbiera ucznia z klasy (lub świetlicy) osobiście;
2) po zakończonej próbie lub lekcji dodatkowej nauczyciel zwalniający jest zobowiązany
odprowadzić ucznia z powrotem do klasy (lub świetlicy).
7.

8.

Nauczyciel zwalniający ucznia starszego (z klas IV-VI POSM I st. oraz I-VI OSM i PSM
II st.) każdorazowo po zakończeniu próby lub lekcji dodatkowej, powinien poinstruować
ucznia o obowiązku natychmiastowego powrotu na planowe zajęcia zbiorowe, a także
podejmować działania sprawdzające, czy uczeń postępuje zgodnie z jego poleceniem.
W dzienniku lekcyjnym dokonuje się wpisu „zwolniony”.
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9.

Niniejsza procedura obowiązuje także w przypadku zwalniania z zajęć prowadzonych w
ramach zastępstw doraźnych.

10. Procedura wprowadzona zarządzeniem Dyrektora obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.

