
ZASADY WYPISU DZIECKA ZE SZKOŁY 

Rodzic jest zobowiązany powiadomić sekretariat szkoły o planowanym fakcie przepisania 

dziecka do innej szkoły lub wyjeździe za granicę. 

Procedura podczas wypisania dziecka ze szkoły (zmiana szkoły): 
1. W przypadku decyzji rodziców dotyczącej zmiany szkoły (realizacji obowiązku szkolnego 

w innej szkole), rodzic zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym dyrektora szkoły 

- uzasadniając swoją decyzję. 

2. W sekretariacie szkoły rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę wypisu dziecka ze 
szkoły (załącznik nr 1). 

3. Przy wypisie rodzice / opiekunowie prawni dokonują rozliczenia z biblioteką szkolną, 

pielęgniarką, wychowawcą i sekretariatem, nauczycielem wychowania fizycznego, 

księgowością, kierownikiem gospodarczym przekazując podpisaną wcześniej obiegówkę 

- (załącznik nr 2). 

4. Po okazaniu wypełnionej karty obiegowej rodzice / opiekunowie prawni otrzymują 

dokument „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”. 

5. Po otrzymaniu „Potwierdzenia przyjęcia ucznia” z nowej szkoły zostaje przygotowana 
dokumentacja : 
• kserokopia arkusza ocen, 
• oceny bieżące uzyskane w I, II semestrze, 
• zestawienie ocen za I, II semestr, 
• karta zdrowia dziecka. 

Wyżej wymienione dokumenty zostaną wysłane pocztą do szkoły, która potwierdziła 

przyjęcie ucznia. 

Procedura podczas wypisania dziecka ze szkoły ze względu na wyjazd za granicę: 

1. Rodzice / opiekunowie prawni informuję dyrektora szkoły o wypisaniu dziecka ze szkoły 

w związku z wyjazdem zagranicznym. 

2. W sekretariacie szkoły rodzice / opiekunowie prawni wypełniają kartę wypisu dziecka ze 

szkoły (załącznik nr 3). 

3. Przy wypisie rodzice/ opiekunowie prawni dokonują rozliczenia z biblioteką szkolną, 

pielęgniarką, wychowawcą i sekretariatem, nauczycielem wychowania fizycznego, 

księgowością, kierownikiem gospodarczym przekazując podpisaną wcześniej obiegówkę 

- (załącznik nr 2). 

4. W przypadku dziecka które pozostanie zameldowane w rejonie szkoły, a obowiązek 

szkolny realizuje w innej szkole - rodzic zobligowany jest do corocznego informowania 
szkoły w formie pisemnej o realizacji obowiązku szkolnego poprzez przesłanie 

odpowiedniego oświadczenia (załącznik 4). 



                                                                                                                                             Załącznik nr 1 
 
……………………………………………..                         Jelenia Góra, dnia…………….................. 
nazwisko i imię rodziców/opiekunów dziecka 
 
…………………………………………….. 
adres zamieszkania 

…………………………………………….. 
 
nr telefonu kontaktowego:……………………………. 
 
 

Do Dyrektora  
Szkoły Podstawowej nr 6 

w Jeleniej Górze 

 

Oświadczamy, że nasz/a syn/córka ………………….……………...………………….., 

uczeń/uczennica klasy …………….  ur. ………………………………………………………. 

nie będzie uczęszczał/uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze. 

Obowiązek szkolny będzie realizował/realizowała w Szkole Podstawowej nr ……………… 

w …………………………………………… od dnia ………………………………….……… 

Powód wypisania ze szkoły: 

……….………..……….……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Aktualny adres stałego zameldowania/zamieszkania dziecka:……………..…………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
  ……………………………………..      …………………………………………  
    
 Czytelny podpis matki i ojca /opiekunów prawnych**      
Klauzula informacyjna 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6  w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. 

Cieplicka 74, numer telefonu 757551430, e-mail: rodo.sp6jg@wp.pl Celem zbierania danych jest realizacja zadań 

statutowych i organizacyjnych szkoły. Każdy, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania. 
* niepotrzebne skreślić 

** wymagane bezwzględnie podpisy obojga rodziców lub dokument potwierdzający ograniczenie władzy rodzicielskiej 
 



Załącznik nr 2 
 
 
 
 

 

              OBIEGÓWKA 
 
 

..............................................                   ......................... 
      ( Imię i nazwisko)                                      ( klasa) 
 
.............................................. 
            ( data) 
 
 

l.p treść podpis 
1.  Biblioteka  

 
2.  Wychowawca  

 
3.  Nauczyciel w-f  

 
4.  Kierownik gospodarczy  

 
5.  Sekretariat  

 
6.  Księgowość  

 
7.  Pielęgniarka szkolna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                             Załącznik nr 3  
 
                                                                                               Jelenia Góra, dnia...........................  
……………………………………………….. 
nazwisko i imię rodziców/opiekunów dziecka  
 
.........................................................................  
adres zamieszkania  
 
……………………………………………….. 
 
……………......................................................  
nr telefonu kontaktowego  
 
 
                                                      Do Dyrektora  
                                                      Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze 
 
 

Oświadczamy, że syn/córka .............................................................. z klasy ………………. 

ur. .................................................  w …………………………………………………….….  

nie będzie uczęszczał/ła do Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze od dnia ………….. 

Od dnia ........................... przebywać będzie poza granicami kraju. Obowiązek szkolny będzie  

realizować w .......................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................  
W przypadku dziecka zameldowanego w obwodzie szkoły zobowiązujemy się do corocznego 

(we wrześniu) przekazania w formie pisemnej informacji o realizacji obowiązku szkolnego. 

 
                                                             
……………..……………………………………………… 
                      (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Załącznik nr 4 

                                                                         Jelenia Góra, dnia.............................  

 

………………………………………… 
nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

................................................................ 

…………………………………………  
adres zamieszkania  

.........................................................…. 
nr telefonu kontaktowego 
 
                                                       Do Dyrektora  
                                                      Szkoły Podstawowej nr  6 w Jeleniej Górze  

 
Oświadczamy że, nasz syn/córka ............................................................................................... 

                                                                
Urodzony/a ...........................................w................................................................................. 

                                 
PESEL .................................................    

imiona i nazwiska rodziców:  

....................................................................................  

....................................................................................  
 

Jest zameldowany/a .....................................................................................................................  
zamieszkuje w ………………...................................................................................................... 
W roku szkolnym .............................. uczęszcza do…………………………….……………… 
...................................................................................................................................................... 

(nazwa placówki np. Szkoła Podstawowa nr ....w ……………..) 
 

do klasy ..............  
 

                                                                                          ….…………………………………………….    

                                                                                                                  (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
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