
ZAŁĄCZNIK 
DO ZARZĄDZENIA NR 4/17/18  
DYREKTORA PSP NR 28 

PROCEDURA WYJŚCIA I ZWALNIANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY  

W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu 

oraz ZASADY PRZEJŚCIA NA HALĘ SPORTOWĄ  

NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

1. Wyjściem nazywamy każde opuszczenie terenu szkoły w celu innym niż wycieczka. 

2. Wyjścia mogą być organizowane w celu uczestnictwa uczniów w: 

a) lekcjach przedmiotowych odbywających się poza szkołą  

b) zawodach sportowych 

c) konkursach przedmiotowych 

d) zajęciach warsztatowych, wykładach 

e) seansach filmowych, spektaklach teatralnych, wystawach, wernisażach 

organizowanych przez instytucje kulturalne funkcjonujących na terenie Wałbrzycha 

3. Lekcje przedmiotowe odbywające się w planie lekcji nie wymagają pisemnej zgody rodziców. 

Należy jednak poinformować rodziców o wyjściu w sposób przyjęty w szkole. Wyjście należy 

wpisać w księdze wyjść i odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

4. Wyjścia zorganizowane dla całej klasy wymagają zgody rodziców. Wyjście należy wpisać  w 

księdze wyjść i odnotować w dzienniku lekcyjnym. Uczniowie nie uczestniczący w wyjściu mają 

obowiązek uczestniczyć w zajęciach z klasą wskazaną przez wicedyrektora szkoły. 

5. Wyjście organizowane w grupach mieszanych - konieczne jest wypełnienie przez opiekuna  

„karty wyjścia”, poinformowania nauczycieli uczących i uzyskanie pisemnej zgody rodziców, 

6. Wyjścia na zawody sportowe - konieczne jest wypełnienie przez opiekuna Karty wyjścia na 

zawody sportowe, Karty zgłoszenia na zawody sportowe, poinformowania nauczycieli uczących i  

uzyskanie pisemnej zgody rodziców. 

7. Zwalnianie uczniów: 

1) uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne 

konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole 

2) usprawiedliwienie ucznia w dzienniku wpisuje wychowawca klasy po uprzedniej 

konsultacji z nauczycielem - opiekunem odpowiedzialnym za udział ucznia na 

zawodach bądź w konkursie 
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3) w dzienniku lekcyjnym, w rubryce dotyczącej frekwencji ucznia wychowawca na 

podstawie listy uczestników wpisuje adnotację o udziale ucznia w zorganizowanej 

formie promocji szkoły 

4) ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych 

zajęć lub wyjść 

5) nauczyciel wywiesza listę uczniów - załącznik do kart wyjścia - dzień wcześniej na 

tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, informuje o tym wychowawcę klasy  

6) uczeń biorący udział w konkursie lub zawodach, ma obowiązek uczestniczyć w tych 

zajęciach lekcyjnych swojej klasy, które są przed rozpoczęciem lub po zakończeniu 

konkursu (zawodów) i musi posiadać odpowiednie przybory i podręczniki; jest 

zwolniony tylko z odpowiedzi ocenianej stopniem, kartkówki lub sprawdzianu;  

7) w szczególnych przypadkach o zwolnieniu ucznia z zajęć decyduje dyrektor szkoły w 

porozumieniu z nauczycielem – opiekunem 

8. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia wyjścia jest teren szkoły.  

9. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania zdrowotne, mogą brać udział w 

wyjściu tylko za pisemną zgodą rodziców. 

10. Wyjście w teren wymaga posiadania przez nauczyciela apteczki.  

11. Każde wyjście wymaga poinformowania dyrektora szkoły. 

12. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych związanych z wyjściem 

decydujące zdanie ma opiekun. 

13. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek uczniów, 

a także specyfikę zajęć.  

14. Podczas wyjść organizowanych w obrębie miasta co najmniej jeden opiekun towarzyszy 

grupie 30 uczniów. 

15. Podczas wyjść  organizowanych  poza miasto z wykorzystaniem  środków lokomocji co 

najmniej jeden opiekun towarzyszy grupie 15 uczniów. 

16. Zadania opiekuna wyjścia: 

˗ złożenie wypełnionej karty wyjścia wicedyrektorowi najpóźniej dzień przed wyjściem 

˗ odebranie zgody od rodziców (jeśli jest wymagana) 
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˗ zweryfikowanie listy uczniów w dniu wyjścia 

˗ poinformowanie uczestników wyjścia o ich obowiązkach 

˗ sprawowanie opieki nad uczniami 

˗ sprawdzanie stanu liczebnego uczniów na początku wyjścia, w trakcie i po zakończeniu 

˗ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa 

˗ przedstawienie regulaminu obiektu, którego dotyczy wyjście 

˗ odwołanie wyjścia lub zawieszenie z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub innych 

mogących wpłynąć na bezpieczeństwo uczniów. 

17. Zebrane przez opiekuna zgody rodziców są przechowywane u opiekuna wyjścia lub w 

dokumentacji koordynatora zespołu przedmiotowego do końca roku szkolnego, a następnie 

niszczone. 

18. Obowiązki uczestników wyjść: 

˗ przestrzeganie regulaminu obiektu, w którym się znajdują 

˗ wypełnianie poleceń opiekunów 

˗ przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa własnego i innych uczestników 

19. Po powrocie do szkoły opiekun informuje dyrektora szkoły o przebiegu zajęć, zawodów. 

20. Organizacja i przebieg rekolekcji lub innych wyjść regulują odrębne zarządzenia dyrektora 

szkoły. 
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ZASADY PRZEJŚCIA NA HALĘ SPORTOWĄ  

NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

I. PRZEJŚCIE NA HALĘ I Z POWROTEM: 

Uczniowie po rozpoczęciu przerwy wchodzą do szatni wychowania fizycznego w celu pozosta-

wienia plecaka. 

Pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego uczniowie przechodzą do szatni szkolnej po 

okrycie wierzchnie.  

Uczniowie zobowiązani są posiadać ubranie dostosowane do pogody panującej na zewnątrz. 

Uczeń, który nie posiada dostosowanego ubrania, pozostaje w szkole pod opieką wychowawcy 

lub innego nauczyciela na cały czas trwania lekcji wychowania fizycznego (dwie godziny lekcyj-

ne). 

Na halę sportową uczniowie zabierają tylko strój zmienny sportowy (koszulka, spodenki lub 

dres i obuwie zmienne sportowe). 

Przed wyjściem na halę nauczyciel sprawdza obecność i zapisuje wyjście w księdze wyjść . 

Wychodząc na halę nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest zabrać apteczkę 

pierwszej pomocy. 

Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć zabieramy jest ze szkoły. Niosą go uczniowie wyznacze-

ni przez nauczyciela. 

Uczniowie przechodząc na halę poruszają się parami po prawej stronie drogi. 

Pokonując trasę przejścia uczniowie mają obowiązek zatrzymywania się w określonych miej-

scach wyznaczonych przez nauczyciela (informacja o tych miejscach jest przekazywana uczniom 

na początku roku szkolnego). 

Uczniowie mają obowiązek zatrzymania się metr przed każdym przejściem dla pieszych i 

przejść przez jezdnię po zgodzie nauczyciela.  

Powrót przebiega według wyżej wymienionych zasad. 

Po powrocie do szkoły uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do szatni szkolnej w celu 

zmiany obuwia i ubrania, a następnie do szatni wychowania fizycznego skąd zabierają plecak i 

rozpoczęciu przerwy opuszczają szatnię.  



 5 

Uczniowie, którzy mieszkają w dzielnicy Nowe Miasto, a lekcja wychowania fizycznego jest 

ich ostatnią lekcją mogą wrócić do domu bezpośrednio z hali. Warunkiem jest zgoda pisemna ro-

dzica obowiązująca cały rok szkolny przekazana nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Jeśli są 

to zajęcia do wyboru przez ucznia, zgoda jest odnotowana w dzienniku przy nazwisku ucznia 

symbolem „S”. 

Nauczyciel jest zobowiązany posiadać dziennik z numerami telefonów rodziców uczniów, aby 

w razie wypadku poinformować ich o zdarzeniu. 

W przypadku podziału grupy (z powodu nieobecności nauczyciela) na zajęcia łączone z inną 

grupą, nauczyciel zobowiązany jest wpisać do dziennika nazwiska uczniów, którzy są pod jego 

opieką.  

II. NA HALI SPORTOWEJ:  

Wchodząc na halę sportową uczniowie mają obowiązek przestrzegania regulaminów tam obo-

wiązujących. 

Po wejściu halę uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do szatni w celu przygotowania do zajęć. 

Po zbiórce uczniowie wchodzą na halę tylko w obecności nauczyciela. 

Zajęcia na hali odbywają się na sektorach wyznaczonych w harmonogramie pracy hali lekkoat-

letycznej. 

Po zakończonych zajęciach uczniowie ponownie korzystają z szatni.  

 
Procedura została pozytywnie zaopiniowana przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu  

8 listopada 2017 i wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 4/17/18  z dnia 18 listopada 2017. 
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        ZAŁĄCZNIK NR 1 DO  

        PROCEDURY WYJŚCIA I ZWALNIANIA  

        UCZNIÓW ZE SZKOŁY  
        W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

KARTA WYJŚCIA ZE SZKOŁY 

Cel wyjścia poza teren szkoły: __________________________________________________ 

Miejsce: ___________________________________________ 

Termin: _______________________________________ 

Godzina wyjścia: ______________ 

Godzina powrotu: ______________  

Liczba uczestników: _______ 

Sposób dotarcia na miejsce: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa uczniów 

podczas wyjścia. Oświadczam, że posiadam pisemne zgody rodziców na wyjście. 

   OPIEKUN:  ______________________ _________________ 
      imię nazwisko    podpis 

 

W załączeniu (na odwrocie): Lista uczestników - imię i nazwisko, klasa 

 

 

 

         ...................................... 
                podpis dyrektora szkoły 
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        ZAŁĄCZNIK NR 2 DO  

        PROCEDURY WYJŚCIA I ZWALNIANIA  

        UCZNIÓW ZE SZKOŁY  
        W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  

NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(a) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego  

 

/ mojego dziecka .......................................................................................................................... 
    imię i nazwisko dziecka  /  klasa  /  data urodzenia 

w zawodach sportowych ________________________________________________, które 

odbędą się w dniu ............................................ w ............................................ 

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w 

międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie przez opiekuna i 

organizatora zawodów decyzji związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu zdrowia i życia 

mojego dziecka. 

 ..............................................................   ...................................... 
  podpis rodzica/ców  / opiekunów              telefon kontaktowy 
 


