
ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW I USPRAWIEDLIWIANIA 

NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH  w  ZSnr1 w Katowicach 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

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

samowolnie oddalać się z terenu szkoły.  

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wicedyrektor Zespołu Szkół nr1  po uprzedniej akceptacji przez wychowawcę oddziału, a w 

razie jego nieobecności przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Podpisane przez 

wicedyrektora zwolnienie uczeń przedstawia w dyżurce szkoły przed jej opuszczeniem. 

4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych 

usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych 

opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności złożonej w formie pisemnej lub 

przesłanej przez librus.  ( Nie na podstawie sms-a lub  wiadomości przekazanej  

masengerem na prywatny numer nauczyciela) 

5. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych 

uczniów. 

6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, np. pobyt w szpitalu, 

rodzice, prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania wychowawcy klasy. 

7. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności 

w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) 

opuszczonych zajęć edukacyjnych. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie 

nie będą honorowane. 

8. Wychowawca oddziału ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i 

wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych 

opiekunów) lub ucznia pełnoletniego. Podpisane przez wicedyrektora. 

9. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 

(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub na prośbę ucznia 

pełnoletniego, przy założeniu, że nieobecność ta zostanie później pisemnie usprawiedliwiona. 

10.Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod 

opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora Zespołu Szkół. 

 

11.Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków (do 20 dnia kolejnego miesiąca). 

12.Dyrektor ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza 

na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku 

szkolnego. 

13.Wychowawca oddziału zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi informacje 

związane z frekwencją uczniów. 



14.Wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych związane z wykonywaniem czynności szkolnych 

traktuje się jako obecność (nieobecność ucznia spowodowaną jego udziałem w zawodach, 

konkursach i wycieczkach szkolnych, w olimpiadach przedmiotowych oraz 

reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku elektronicznym jako 

obecność na zajęciach). 

15.Respektowane są spóźniania do 15 minut na pierwszą lekcję (odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym jako spóźnienie). Spóźniania na kolejne lekcje traktuje się jako spóźnienie 

nieusprawiedliwione. 

16.Spóźniania i nieobecności odnotowywane są w dzienniku elektronicznym. 

17.Nieusprawiedliwione godziny wpływają na ocenę zachowania zgodnie z przyjętym 

Regulaminem Ocen Zachowania. 


