Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
w NLO SMS PZKosz we Władysławowie
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych przez:
a. Rodzica/prawnego opiekuna;
b. Macierzysty Klub Sportowy ucznia po wyrażeniu zgody (złożenie oświadczenia) przez
rodzica/prawnego opiekuna i wskazaniu trenera/osoby upoważnionego do zwalniania ucznia;
(Załącznik - Oświadczenie rodzica na zwolnienie ucznia przez macierzysty klub)
c. Dyrektora szkoły po rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem;
2. W celu zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych rodzic/prawny opiekun pobiera ze strony
internetowej szkoły (https://sms-cetniewo.pl/pliki-do-pobrania/) wniosek zwolnienia z zajęć
edukacyjnych, który znajduje się pod nazwą Oświadczenie rodzica o zwalnianiu ucznia z zajęć
edukacyjnych.
3. Uczeń będzie zwolniony po złożeniu pisemnego wniosku przesłanego na adres NLO SMS PZKosz
we Władysławowie e-mailem (skan wniosku) lub pocztą najpóźniej na 3 dni przed planowanym
wyjazdem do domu.
4. Wysłanie zwolnienia e-mailem (skan wniosku) jest możliwe po złożeniu w dzienniku lekcyjnym
wzoru podpisu przez rodzica/prawnego opiekuna.
5. W wyjątkowych sytuacjach ucznia może zwolnić (po rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym
opiekunem) Dyrektor szkoły, co zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Rodzice najpóźniej w
ciągu 7 dni przesyłają wniosek zwolnienia na adres szkoły lub wniosek dostarcza do Dyrektora
szkoły uczeń po powrocie z domu, jeżeli jego nieobecność nie była dłuższa niż 5 dni.
6. W celu zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych Macierzysty Klub Sportowy pobiera ze strony
internetowej szkoły (https://sms-cetniewo.pl/pliki-do-pobrania/) wniosek zwolnienia z zajęć
edukacyjnych, który znajduje się pod nazwą Oświadczenie klubu o zwalniania ucznia z zajęć
edukacyjnych.
7. Uczeń będzie zwolniony po złożeniu przez Macierzysty Klub Sportowy pisemnego wniosku
przesłanego na adres NLO SMS PZKosz we Władysławowie pocztą najpóźniej na 7 dni przed
planowanymi rozgrywkami sportowymi.
8. Wysłanie zwolnienia e-mailem przez Macierzysty Klub Sportowy (skan wniosku) jest możliwe tylko
w szczególnie wyjątkowej sytuacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z trenerem
koordynatorem i zobowiązaniu do przesłania wniosku najpóźniej w ciągu 7 dni pocztą.
9. Uczeń, który bierze udział w rozgrywkach sportowych będzie zwolniony do swojego klubu na dwa
dni przed zawodami i jest zobowiązany powrócić do szkoły najpóźniej następnego dnia po
zawodach
10. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2011r.
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