
REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY KWINTO W ŻABIM ROGU 
 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 649), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). 

 

§ 2 

ZASADY PODSTAWOWE 

 

1. Systematyczny i aktywny udział we wszystkich zajęciach szkolnych jest jednym z 

podstawowych obowiązków ucznia. Odpowiedzialność za obecność ucznia w szkole 

spoczywa zarówno na uczniu, jak i jego Rodzicach/Opiekunach prawnych. 

2. Zwolnienie ucznia z udziału w zajęciach szkolnych oraz organizowanych przez 

szkołę, które są dla ucznia obowiązkowe, może nastąpić tylko w wyjątkowych 

sytuacjach, takich jak choroba, konieczność stawiennictwa w innej instytucji, 

uczestnictwo w zawodach lub konkursach, sytuacje nagłe i ważne przyczyny losowe. 

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

oraz samowolnie opuszczać budynku szkolnego. 

 

§ 3 

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

 

1. Nieobecności usprawiedliwia się  w ciągu 10 kolejnych dni pracy szkoły, liczonych od 

dnia ustania nieobecności. 

2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie 

może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie. 

3. Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy a w razie jego nieobecności 

nauczyciel pełniący zastępstwo za wychowawcę lub zastępca dyrektora szkoły. 

4. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia: 

4.1.zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach; 

4.2.zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych; 

4.3.informacja pisemna od pielęgniarki szkolnej o niezdolności do uczestniczenia w 

zajęciach; 

4.4.pisemna prośba Rodzica/Opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, wpisana w 

dzienniczku ucznia, zeszycie kontaktowym lub na odrębnej kartce, podająca datę 

nieobecności oraz uzasadnienie, zawierająca odręczny podpis Rodzica/Opiekuna 



prawnego. Wychowawca po otrzymaniu usprawiedliwienia w dzienniczku lub 

zeszycie kontaktowym dokonuje kserokopii i przechowuje dokument w teczce 

wychowawcy. 

4.5.pisemna prośba Rodzica/Opiekuna prawnego o usprawiedliwienie, wpisana w 

dzienniku elektronicznym w zakładce „wiadomości” skierowana do wychowawcy, 

podająca datę nieobecności oraz uzasadnienie; 

4.6.pisemna prośba nauczyciela przedmiotu, zgłaszana wychowawcy klasy, 

zawierająca uzasadnienie nieobecności ucznia w związku z realizacją działań 

organizowanych w ramach statutowych zadań szkoły; 

4.7.pisemna informacja innego pracownika szkoły, np. pedagoga, po ustaleniu z 

wychowawcą; 

5. Uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, wycieczkach i 

innych zadaniach lub uroczystościach, do których zostali wyznaczeni przez szkołę, są 

liczeni, jako obecni w szkole. Nieobecność ucznia na przewidzianych planem 

zajęciach odnotowuje się w dzienniku elektronicznym, jako „zw”. Lista uczniów 

biorących udział w ww. imprezach wywieszana jest w pokoju nauczycielskim przez 

organizatorów. 

 

§ 4 

ZWALNIANIE UCZNIA Z ZAJĘĆ 

 

1. Zwalnianie ucznia z zajęć następuje wyłącznie na podstawie uprzedniego pisemnego 

zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego, wpisanego do dzienniczka ucznia, 

zeszytu kontaktowego lub na odrębnej kartce. Należy podać uzasadnienie prośby o 

zwolnienie ucznia. 

2. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych osobiście przez Rodzica/Opiekuna 

prawnego, zostawia wówczas pisemny powód zwolnienia ucznia z pozostałych zajęć 

szkolnych. 

3. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, ma prawo 

zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na 

telefoniczną prośbę Rodzica/Opiekuna prawnego. W pierwszym dniu po powrocie do 

szkoły uczeń doręcza wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od 

Rodzica/Opiekuna prawnego. 

4. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych w danym dniu może być na wniosek pielęgniarki 

szkolnej i może nastąpić w oparciu o poniższe zasady: 

4.1.o zwolnieniu decyduje pielęgniarka szkolna na podstawie oceny stanu zdrowia i 

samopoczucia ucznia, w razie potrzeby konsultując się z wychowawcą klasy lub 

zastępcą dyrektora; 

4.2.zamiar zwolnienia ucznia w takim wypadku musi być uzgodniony telefonicznie z 

Rodzicem/Opiekunem prawnym. Pracownik szkoły, kontaktujący się z 

Rodzicem/Opiekunem prawnym ma obowiązek dokonać zapisu w dokumentacji 

szkolnej w sekretariacie o przebiegu rozmowy, podając: imię i nazwisko oraz klasę 

ucznia, imię i nazwisko rozmówcy, datę i godzinę połączenia; 

4.3.Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia; 

4.4.w przypadku niemożności skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem prawnym 

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

pielęgniarską lub pedagogiczną do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem 

lekcji w danym dniu. 

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

dzienniku elektronicznym. 



6. Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć na podstawie pisemnej prośby 

Rodzica/Opiekuna prawnego albo jego zgody na wniosek pielęgniarki szkolnej, za 

bezpieczeństwo ucznia odpowiada jego Rodzic/Opiekun prawny. 

   

§ 5 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ 

NIEOBECNOŚCI 

 

1. Przy powtarzających się godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca powiadamia 

Rodzica/Opiekuna prawnego wiadomością wysłaną przez dziennik elektroniczny. 

2. Godziny nieusprawiedliwione mają wpływ  na ocenę zachowania, co szczegółowo 

ujęto w Statucie Szkoły. 

3. Spóźnienia na zajęcia mają wpływ na ocenę zachowania. 

 

§ 6 

INNE ZASADY 

 

1. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki określa odrębna procedura. 

2. W przypadku sfałszowania usprawiedliwienia uczeń podlega karze spośród kar 

przewidzianych w Statucie Szkoły, nie mniejszej jednak niż nagana i obniżona ocena 

zachowania. 

3. Nauczyciel ma prawo określić w Przedmiotowych Zasadach Oceniania formę, termin i 

zakres zaliczenia materiału z lekcji, na których uczeń był nieobecny (niezależnie od 

powodu nieobecności). 

4. Uczniowie na zajęciach godziny wychowawczej w pierwszym tygodniu roku 

szkolnego, a Rodzice/Opiekunowie prawni na pierwszym zebraniu dla rodziców, 

potwierdzają podpisem znajomość zasad usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania 

uczniów z zajęć.   

5. Wychowawca nie ma prawa żądać zwolnień lekarskich przy dłuższych 

nieobecnościach gdyż jest to działanie bezprawne. 

 


