Szanowni Rodzice.
W związku z nadchodzącym czasem wielkopostnych, w dniach 19-20 marca 2018 r.,
w Parafii pw. św. Dominika w Turobinie, na mocy obowiązujących przepisów
oświatowych (Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych; tekst. jednolity Dz.U.
1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm. ) oraz ustaleń Szkoły ze stosownymi Władzami
kościelnymi Parafii w Turobinie (Pismo Proboszcza Parafii z dnia 26.02.2018 r.),
informuję, że szkoła umożliwia uczniom udział w rekolekcjach z uwzględnieniem
następujących zasad:
1. Msze święte z naukami dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turobinie
zaplanowane są na poniedziałek – 18.II i wtorek – 20.II, na godzinę 1200.
2. W tych dniach uczniowie pod opieką nauczycieli religii, nauczycieli wychowawców
lub innych nauczycieli uczących w szkole udają się na nabożeństwa Mszy
świętych do Kościoła parafialnego, na czas ok. 1 godziny.
3. Po Mszy świętej każdego dnia, uczniowie pod opieką nauczycieli
wyszczególnionych w pkt 2, wracają do szkoły na zajęcia szkolne zgodnie z
ustalonym na te dni planem zajęć.
4. Uczniowie nie uczestniczący w godzinnych spotkaniach rekolekcyjnych, mają
zapewnioną opiekę świetlicową w szkole.
5. W uzasadnionych przypadkach, Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do
zwolnienia ucznia, na ogólnych zasadach obowiązujących w szkole. Obowiązuje
pisemna forma zwolnienia. Za zdrowie i bezpieczeństwo ucznia zwolnionego z
zajęć i odebranego ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni
opiekunowie).
6. Uczeń może być zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna), z całego dnia
zajęć lub częściowo z poszczególnych lekcji, zgodnie z obowiązującymi
procedurami szkoły (Procedura nr V, określona uchwałą Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie nr 4/3/2015 z dnia 20 marca 2015
r.)
7. Uczeń zwolniony z zajęć lekcyjnych przez rodzica (prawnego opiekuna) ma
odnotowaną nieobecność usprawiedliwioną w dzienniku lekcyjnym, w danym dniu
lub na tych zajęciach z których został zwolniony. Pisemne oświadczenie rodziców
o zwolnieniu ucznia potwierdzone przez wychowawcę lub innego nauczyciela
uczącego pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
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