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Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów  

na obowiązkowych zajęciach szkolnych  

i zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2003 nr 

6 poz. 69) 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

 

 uczniach – należy rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie, 

 rodzicach – należy rozumieć przez to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Tuszynie, 

  wychowawcy – należy rozumieć przez to wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez dy-

rektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy, 

 dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w  Tuszynie. 

 

 

§ 2 

Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności 

 

1. Uczeń ma obowiązek sumiennie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne. 

2. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się na lekcję 

po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej 

rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie, które nie wymaga uspra-

wiedliwiania przez rodzica. 

3. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lek-

cyjnych. 

4. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej 

klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, usprawiedliwiania nieobecności uczniów tej klasy doko-

nuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

5. Formą usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest pisemne oświadczenie. 

Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności: 

 pisemna prośba rodzica/opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem, 

 ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą, 

 zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach, 
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 zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, zaświadcza-

jące, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń. 

6. Pisemne usprawiedliwienie uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy , a w przypadku jego nie-

obecności nauczycielowi wyznaczonemu przez dyrektora szkoły lub dyrektorowi szkoły, najpóźniej 

w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. W przeciwnym razie nieobecność zostaje nieusprawiedliwiona. 

7. Wychowawca lub dyrektor może usprawiedliwienia nie uznać  w sytuacji usprawiedliwienia budzą-

cego wątpliwości (np. jeżeli stwierdzi, że zostało ono podrobione przez ucznia ( wzory podpisów 

znajdują się w teczce wychowawcy), w takiej sytuacji zawiadamia się rodzica i prosi o wyjaśnienie, 

w razie zaistnienia kilkakrotnie takiej sytuacji, w celu przeciwdziałania demoralizacji uczniów szko-

ły dyrektor będzie zmuszony powiadomić odpowiednie organy. 

Wychowawca sporządza notatkę z takiej rozmowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem oraz 

podpisem rodzica/opiekuna do teczki wychowawcy. W przypadku odmowy podpisu przez rodzi-

ca/opiekuna, wychowawca sporządza notatkę o odmowie podpisu. 

8. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica/opiekuna, pobyt 

w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie. 

9. W razie braku kontaktu  z rodzicami/opiekunami ucznia, wychowawca najpóźniej po tygodniu cią-

głej nieobecności ucznia w szkole, próbuje skontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami 

ucznia. W przypadku braku kontaktu telefonicznego wysyła, za pośrednictwem sekretariatu szkoły, 

zawiadomienie pisemne dotyczące absencji ucznia. O fakcie nieobecności ucznia w szkole informuje 

też pedagoga szkolnego. 

10. Jeżeli rodzic/opiekun po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia nie skontaktuje się z wychowawcą 

lub pedagogiem, dyrektor szkoły wysyła listem poleconym zawiadomienie o absencji niepełnolet-

niego ucznia i konsekwencjach niespełnienia obowiązku szkolnego. 

11. W przypadku braku w dalszym ciągu kontaktu z rodzicami /opiekunami i przedłużającą się absencją 

niepełnoletniego ucznia, szkoła powiadamia odpowiednie organy.  

12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być, na czas określony, zwolniony z niektórych zajęć. 

Decyzję o zwolnieniu ucznia  z zajęć  podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii leka-

rza lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o ograniczonych możliwościach uczest-

niczenia w tych zajęciach oraz na pisemny wniosek rodziców /opiekunów (w przypadku lekcji religii 

tylko na pisemny wniosek rodziców/opiekunów). 

13. Nieobecność ucznia zwolnionego, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

14. Uczeń zwolniony z zajęć o których mowa wyżej, może być zobowiązany do obecności  w czasie 

trwania tych zajęć w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora 

szkoły. 

15. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły nie 

wpisuje się mu nieobecności. 
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Do przyczyn takiej nieobecności przyjmuje się:  

a) przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela, 

b) udział w wycieczkach szkolnych, uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych itp., 

c) wykonywanie prac na rzecz szkoły lub środowiska.  

Ucznia należy zwolnić ustnie lub przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim 

kartki z nazwiskami uczniów zwalnianych i powodem zwolnienia oraz czasem zwolnienia. Zwolnie-

nia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi  

w danym dniu. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wy-

chowawca wpisuje zwolnienie spowodowane przyczynami szkolnymi. Przy wyliczaniu frekwencji 

uznaje się, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność 

usprawiedliwioną. 

16.  Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych:  

a) informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana do wiadomości co najmniej na 

dzień przed planowanym odwołaniem zajęć, 

b)  informacja o skróceniu lub odwołaniu zajęć będzie przekazywana wszystkim zainteresowanym  

w następującej formie:  

 ogłoszenie w pokoju nauczycielskim (dla nauczycieli), 

 wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów informuje rodziców o planowanym skró-

ceniu lub odwołaniu zajęć (pisemna notatka do rodziców z informacją zwrotną), 

c) w przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod 

opiekę świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej lub wyznaczonego na zastęp-

stwo nauczyciela. 

17. Uczniowie niepełnoletni nie mają możliwości zwolnienia się samemu z lekcji. Zwalniać uczniów 

niepełnoletnich z lekcji mogą jedynie rodzice/opiekunowie, wyłącznie w sytuacjach określonych 

wyżej, odbierając ich ze szkoły osobiście lub przez zwolnienie na piśmie informując o tym fakcie 

wychowawcę klasy (podczas jego nieobecności dyrektora szkoły). 

18. Każdy sygnał od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowany i tym samym każdy 

nauczyciel ma obowiązek udzielenia mu pomocy. 

19. W przypadku złego samopoczucia nauczyciel przekazuje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki 

szkolnej, a w przypadku jej nieobecności dyrektorowi szkoły. 

20. Uczeń chory, narzekający na złe samopoczucie nigdy nie jest zwalniany ze szkoły jeśli nie zgłosi się 

po niego rodzic lub inna osoba upoważniona, która wypełnia upoważnienie znajdujące się w sekreta-

riacie szkoły. 

21. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę szkolną, iż złe samopoczucie jest uzasadnione jakąś 

dolegliwością, powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie do szkoły. 
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22. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej. 

23. W sytuacji, gdy pielęgniarka szkolna jest nieobecna w szkole, dyrektor może: 

a) poczekać, aż rodzice przyjdą do szkoły, 

b) wysłać dziecko ze wskazaną osobą uprawnioną do opieki nad uczniem lub osobą, która wypełniła 

upoważnienie znajdujące się w sekretariacie szkoły. 

c) wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza. 

Powiadomić rodziców/opiekunów. 

24. Zasady wpływu nieobecności ucznia w szkole na ocenę jego zachowania określone są w  Wewnątrz-

szkolnych Zasadach Oceniania. 

25. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nie-

usprawiedliwione. 

26. Uczeń, którego absencja przekroczyła 50% zajęć danego przedmiotu, może nie być  z tego przed-

miotu klasyfikowany. 

27. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w opar-

ciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 22/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Tuszynie z dnia 27 sierpnia 2015, następnie zaktualizowany Zarządzeniem nr 11/2016/2017 Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie z dnia 07 listopada 2016, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej (uchwała Rady Pedagogicznej nr 09/2016/2017 z dnia 03 listopada 2016). 

2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków rady pedagogicznej. 


