
 
USPRAWIEDLIWIENIA 

 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na 
zajęcia szkolne. 

2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych.  
3. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie  
      wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni. Poinformowanie  
      telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem. 
4. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia winno mieć formę pisemną, na drukach szkolnych. 

  Usprawiedliwienie winno zawierać: 
• datę usprawiedliwionej nieobecności, 
• wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), 
• przyczynę, 
• wyraźny podpis jednej osoby wystawiającej usprawiedliwienie. 

5. Usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Jeżeli argumentacja rodzica  
      lub opiekuna jest niejasna, bądź zdaniem wychowawcy podana przyczyna jest zbyt błaha lub budząca     
      wątpliwości, wychowawca może zwrócić się o szczegółowe wyjaśnienia.  
6. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności na pierwszej godzinie wychowawczej po 

powrocie do szkoły, jednak nie później niż  w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły. 
7. Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po upływie 7 dni od chwili 

jego powrotu do szkoły. 
8. W przypadku, kiedy uczeń przed upływem siedmiodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności 

ponownie jest nieobecny w szkole, rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę 
 o  przyczynie. 

9. Decyzję, czy daną nieobecność uznać za uzasadnioną czy nie, ostatecznie podejmuje wychowawca 
klasy. 

 

ZWOLNIENIA I SPÓ ŹNIENIA  
 

1. O spóźnieniu ucznia  na lekcję mówimy wtedy, gdy jego nieobecność nie trwa dłużej niż 15 minut.. 
2. Usprawiedliwiane będą jedynie spóźnienia na pierwszą lekcje spowodowane trudnościami w 

dojeździe do szkoły. 
3. Pozostałe spóźnienia nie będą usprawiedliwiane i będą obniżały ocenę z zachowania. 
4. Uczeń może zwolnić się z ostatnich lekcji w ważnej sprawie tylko na podstawie pisemnej prośby 

rodziców.  
5. Zwolnienia stałe z powodu trudnego dojazdu mogą być rozpatrywane w sytuacji kiedy uczeń musi 

oczekiwać na kolejny „autobus” powyżej 1,5 godziny. Wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane 
indywidualnie. 

6.  Ostateczną decyzję o każdorazowym zwolnieniu ucznia podejmuje nauczyciel uczący danego 
przedmiotu, z którego uczeń wnioskuje o zwolnienie. 

7. Nauczyciel w danym dniu  może odmówić zwolnienia ucznia, jeśli treści lekcji nie zostały 
wyczerpane. 
 

 


