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§ 1 

Zasady podstawowe (§ 1) 

 

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach organizowanych przez 

szkołę lub zajęciach z przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

2. Odpowiedzialność za obecność ucznia w szkole spoczywa zarówno na uczniu, jak i jego 

Rodzicach
1
. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność niepełnoletniego ucznia, w okresie jednego miesiąca na co 

najmniej połowie obowiązkowych zajęć, traktowana jest jako niespełnianie obowiązku nauki. 

4. Zgodnie z art. 20 Ustawy o Systemie Oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Na podstawie art. 120 § 2 Ustawy o Systemie Oświaty, na ustawowego przedstawiciela dziecka, które 

nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, może być nałożona grzywna w celu 

przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku. 

5. Uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. 

6. Nieobecność usprawiedliwia się w zeszycie usprawiedliwień, przez który rozumie się zeszyt  

z ponumerowanymi kartkami, gdzie na pierwszej stronie umieszczone są: imię i nazwisko ucznia, 

klasa, pieczątka szkoły, wzory podpisów Rodziców. 

7. Prośbę o usprawiedliwienie nieobecności ucznia, który nie ukończył 18 lat, zapisuje w zeszycie 

usprawiedliwień Rodzic ucznia. Uczeń pełnoletni może sam złożyć prośbę o usprawiedliwienie 

absencji w szkole. 

8. Dostarczenie usprawiedliwienia nieobecności nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem. 

9. Zadaniem wychowawcy, a w razie jego nieobecności wychowawcy wspomagającego lub 

wicedyrektora, jest ocena czy usprawiedliwienie zawiera istotne powody uzasadniające absencję,  

do których należą: choroba, trudna sytuacja rodzinna, wypadki czy zdarzenia losowe. Jeśli okaże się, 

że kryteria te nie są spełnione, wyżej wymienione osoby nie mają obowiązku ani też prawa 

usprawiedliwiać nieobecności, których prośba dotyczy. 

 

§ 2 

 

Terminy i formy usprawiedliwiania nieobecności ucznia (§ 2) 

 

1. Nieobecności usprawiedliwia się w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły. Po 

upływie tego terminu usprawiedliwienie nie będzie uznawane, a godziny nieobecności traktowane 

będą jako nieusprawiedliwione. 

2. Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności wychowawca 

wspomagający lub wicedyrektor. 

3. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia uczniów niepełnoletnich: 

1) zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach, 

2) zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych, 

                                                
1
 Ilekroć(….) jest mowa o Rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.- zgodnie z zapisem w Statucie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Ciężkowicach; Dział 

I, rozdział 1, § 1 ust. 2, pkt. 6. 
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3) pisemna prośba Rodzica o usprawiedliwienie, wpisana w zeszycie usprawiedliwień, zawierająca 

datę, uzasadnienie nieobecności oraz odręczny podpis Rodzica, 

4) ustna prośba Rodzica o usprawiedliwienie, przekazana osobiście wychowawcy klasy, a w razie 

jego nieobecności wychowawcy wspomagającemu lub wicedyrektorowi, 

5) ustna lub pisemna prośba dyrektora, nauczyciela lub pracodawcy zgłaszana wychowawcy klasy, 

zawierająca uzasadnienie nieobecności ucznia w związku z realizacją działań organizowanych 

w ramach statutowych zadań szkoły. 

4. Uczeń pełnoletni może sam złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności w szkole. Wówczas 

dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia uczniów pełnoletnich: 

1) zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach, 

2) zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych, 

3) oświadczenie ucznia, które podlega ocenie co do okoliczności podanych jako powód 

nieobecności w szkole. 

Oceny przyczyny nieobecności dokonuje wychowawca, a w razie jego nieobecności wychowawca 

wspomagający lub wicedyrektor, w oparciu o znajomość sytuacji ucznia oraz doświadczenie 

zawodowe. 

5. Pojedyncze nieobecności bez wcześniejszego dostarczenia zwolnienia (dotyczy także osób 

pełnoletnich) nie są usprawiedliwiane. 

6. Uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub innych zadaniach 

oraz uroczystościach, do których zostali wyznaczeni przez Szkołę, są liczeni jako obecni w szkole. 

W takich sytuacjach nieobecność ucznia na przewidzianych planem zajęciach odnotowuje się 

w dzienniku elektronicznym jako „zwolniona/y”, podając powód zwolnienia. 

7. Godziny nieusprawiedliwione mają decydujący wpływ na ocenę z zachowania. 

 

§ 3 

 

Zwalnianie ucznia z zajęć (§ 3) 

 

1. Zwalnianie ucznia niepełnoletniego z zajęć następuje na podstawie uprzedniej pisemnej prośby 

Rodzica wpisanej do zeszytu usprawiedliwień. Należy podać uzasadnienie prośby o zwolnienie ucznia 

w danym dniu. 

2. Uczeń pełnoletni ma prawo samodzielnie przedstawić umotywowany wniosek o zwolnienie z zajęć 

lub o opuszczenie szkoły. Decyzję o zwolnieniu z zajęć lub zgodzie na opuszczenie szkoły może 

podjąć wychowawca, wychowawca wspomagający, wicedyrektor lub dyrektor, poprzez podpisanie 

wniosku ucznia. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności przedstawionego wniosku  

o zwolnienie ucznia pełnoletniego, osoba podejmująca decyzję powinna podjąć dodatkowe działania 

sprawdzające (np. telefon do Rodzica). 

3. Bez uzyskania zgody potwierdzonej podpisem wychowawcy, a w razie jego nieobecności 

wychowawcy wspomagającego lub wicedyrektora, uczeń nie ma prawa opuścić zajęć i budynku 

szkolnego, w przeciwnym razie jego nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona. 

4. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności wychowawca wspomagający lub wicedyrektor, 

ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych i wyjątkowych 

(losowych) na telefoniczną prośbę Rodzica
2
. 

                                                
2
 Po przeprowadzonej rozmowie obowiązkowo należy dokonać wpisu w dzienniku elektronicznym 

o przebiegu rozmowy, podając: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rozmówcy, datę i godzinę połączenia. 
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5. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu problemów zdrowotnych może nastąpić tylko po uzgodnieniu 

telefonicznym z Rodzicem
3
. W sytuacji, gdy nie jest wskazane, by uczeń sam opuścił szkołę, Rodzic 

zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia. W przypadku niemożności skontaktowania się 

z Rodzicem lub odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły pod opieką 

wychowawcy, wychowawcy wspomagającego, wicedyrektora lub innego pracownika pedagogicznego 

do końca zajęć lekcyjnych, zgodnie z planem lekcji w danym dniu. 

6. Każde zwolnienie ucznia musi być odnotowane, najszybciej jak to możliwe, w dzienniku 

elektronicznym. 

7. Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć za bezpieczeństwo ucznia odpowiada jego Rodzic. 

 

§ 4 

 

Postępowanie w przypadku zaistnienia godzin nieusprawiedliwionej nieobecności (§ 4) 

 

1. Wychowawca, a w razie jego nieobecności wychowawca wspomagający lub wicedyrektor, w 

momencie, gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 14, ma obowiązek powiadomić 

Rodzica osobiście lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji i dokonać odpowiedniego zapisu w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Wychowawca, a w razie jego nieobecności wychowawca wspomagający lub wicedyrektor, 

dokonuje ponownego wpisu i wzywa Rodziców na rozmowę z dyrektorem, gdy liczba godzin 

przekroczy 29. O sytuacji informuje pedagoga szkolnego, który w miarę możliwości przeprowadza 

z uczniem rozmowę w celu poprawy frekwencji. 

3. W przypadku uczniów niepełnoletnich, gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych przekroczy 40, 

wychowawca, a w razie jego nieobecności wychowawca wspomagający powiadamia o tym Dyrektora 

lub Wicedyrektora Szkoły, dokonuje ponownego wpisu w dzienniku elektronicznym i dopilnowuje 

wysłania do Rodziców listu o treści: 

 

„Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach zawiadamia, że uczeń ……………………… ma ……… godzin nieusprawiedliwionych. 

W przypadku dalszych nieusprawiedliwionych nieobecności sprawa może zostać skierowana do Sądu 

Rodzinnego o niewypełnienie obowiązku nauki.” 

 

4. Uczniowie pełnoletni w przypadku przekroczenia 50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych 

zgodnie ze Statutem Szkoły § 119 ust. 1 mogą zostać skreśleni z listy uczniów. Wszczęta zostaje 

procedura skreślenia z listy uczniów. 

 

§ 5 

Inne zasady (§ 5) 

 

1. Uczniowie w pierwszym tygodniu roku szkolnego na zajęciach z wychowawcą, a Rodzice na 

pierwszym zebraniu oddziału, zapoznają się z zasadami usprawiedliwiania nieobecności  

i zwalniania uczniów z zajęć. 

                                                
3
 Po przeprowadzonej rozmowie obowiązkowo należy dokonać wpisu w dzienniku elektronicznym  

o przebiegu rozmowy, podając: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rozmówcy, datę i godzinę połączenia, 

powód zwolnienia, zgodę/brak zgody na samodzielny powrót ucznia do domu. 
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2. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 

na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku sfałszowania usprawiedliwienia uczeń podlega karze spośród kar przewidzianych 

w Statucie Szkoły, nie mniejszej jednak niż nagana wychowawcy i obniżenie oceny z zachowania. 

 

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą w dniu 3 września 2018 roku. 


