
Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć 
 

 

W Szkole obowiązują następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

szkolnych. 

 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną 

losową. 

 

2. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie: 

1) zaświadczenia lekarskiego; 

2) usprawiedliwienia rodzica poprzez e-dziennik lub innej pisemnej formy usprawiedliwienia, w 

którym rodzic powinien podać informację o przyczynie nieobecności dziecka w Szkole. 

 

3. Rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu tygodnia od powrotu 

ucznia na zajęcia. Usprawiedliwienia, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą 

honorowane. 

 

4.Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się poza teren Szkoły. 

 

5. W przypadku złamania przez ucznia punktu 4, Dyrektor, wychowawca, bądź inny nauczyciel 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodzica. 

 

6. W przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego oraz  braku kontaktu z 

rodzicem, Dyrektor ma obowiązek poinformowania o sytuacji odpowiednie instytucje państwowe. 

 

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się następujące zasady 

zwalniania z zajęć lekcyjnych. 

 

1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na podstawie pisemnej prośby rodzica, przekazanej w formie papierowej lub elektronicznej. 

2) w przypadku nagłego złego samopoczucia i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę 

pisemnie przez nich upoważnioną. 

3) na podstawie bezpośredniej ustnej prośby rodzica; 

 

2. W przypadku wystąpienia objawów złego samopoczucia u ucznia nauczyciel powiadamia o tym  

fakcie sekretariat Szkoły: 

1) po stwierdzeniu objawów pielęgniarka szkolna lub sekretariat  powiadamia rodziców ucznia, w 

celu pilnego odbioru dziecka 

2) ucznia odbiera rodzic osobiście lub osoba upoważniona. 

 

3. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz. 

 

4. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, u którego zachodzi podejrzenie spożycia 

alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję. 

 

5. Dopuszcza się możliwość zwolnienia całego oddziału z ostatniej godziny lekcyjnej lub 

odwołanie zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach 

podyktowanych nieobecnością nauczyciela lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

Nie dotyczy klas I – III. 



 

6. Informację dotyczącą sytuacji opisanej w pkt. 5 podaje się uczniom i ich rodzicom najpóźniej 

dzień wcześniej: 

1) na tablicy ogłoszeń -  na pierwszym piętrze Szkoły; 

2) za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 


