
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2013 

Dyrektora ZSPiG w Nochowie 

z dnia 6 lutego 2013r. 

 

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności 
 

§ 1Uczniowie:  
Mają obowiązek 
1. Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, na bieżąco usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach 
szkolnych.  
§ 2 
Wychowawcy:  
Mają obowiązek: 
1. Badać przyczyny absencji swoich uczniów i zapobiegać jej;  
2. Systematycznie podliczać w dziennikach lekcyjnych godziny obecności i nieobecności uczniów (wskazane jest 
bezpośrednio po zakończeniu każdego tygodnia nauki) nie później niż do 14 dnia następnego miesiąca;  
3. Stosować kary regulaminowe za nieusprawiedliwione nieobecności ucznia:  

a) w przypadku opuszczenia 20 godzin bez usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje pisemne upomnienie 
przygotowane przez wychowawcę i podpisane przez dyrektora; 

b) w przypadku opuszczenia 40 godzin bez usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora 
szkoły,  

4. Zgłaszać Dyrekcji Szkoły, do 15 dnia każdego miesiąca, imię i nazwisko ucznia, który ma więcej niż 50% 
nieobecności nieusprawiedliwionej w miesiącu poprzedzającym. 

  
 
                                                                                    Rodzice:  

Mają obowiązek: 
1. Kontrolować czy ich dziecko uczęszcza regularnie na zajęcia lekcyjne oraz biorą pełną odpowiedzialność za 

systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły. 
2. W ciągu pierwszych trzech dni nieobecności ucznia w szkole powiadomić (chociażby telefonicznie) 

wychowawcę o jej przyczynach; 
 
 

Dyrekcja szkoły: 
Ma obowiązek: 
1. Powiadamiania rodziców o nałożonych karach regulaminowych za nieobecności ich dziecka w szkole;  
2. Karania uczniów za ich nadmierną absencję bez usprawiedliwienia stosując karę upomnienia i nagany;  
3. Powiadamiania Organu Prowadzącego o uczniach nierealizujących obowiązku szkolnego ( imię i nazwisko 
ucznia, który ma więcej niż 50% nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu).  
 

§ 5Ustala się następujące zasady i terminy usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:  
 
1. Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich godzinach edukacyjnych. 
2. W przypadku gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, może ubiegać się o prawo do 
egzaminu klasyfikacyjnego. 
3. Jeżeli nieobecności te są nieusprawiedliwione, dyrektor ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły. 
5. W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie wszystkie godziny 

traktowane są jako nieusprawiedliwione. 
6. Każde usprawiedliwienie ma charakter deklaracji pisemnej złożonej przez rodziców zaopatrzonej w datę oraz 

podpis jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w zeszycie korespondencji (dzienniczku) lub ustnie na 
spotkaniu rodziców z wychowawcą w ramach zebrania, dnia otwartego oraz dyżuru nauczyciela.  

7. Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, rodzic/prawny opiekun ma 
obowiązek poinformować o tym wychowawcę (zastępcę wychowawcy, pedagoga).  
8. Ilość godzin nieobecności nieusprawiedliwionych wpływa na ocenę zachowania. 
  



9. Wszystkie prace kontrolne, które miały miejsce podczas nieobecności ucznia, muszą być zaliczone w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od jego powrotu do szkoły, dopuszcza się możliwość indywidualnych i odrębnych ustaleń 
ucznia z nauczycielem uczącym. 
 10. Brak zaliczenia pracy w ustalonym terminie traktowany jest jako potwierdzenie braku wystarczającej wiedzy 
 i umiejętności, co skutkuje oceną niedostateczną. 
 11. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych jest możliwe tylko na podstawie pisemnego zwolnienia w zeszycie 
korespondencji z klauzulą "na moją odpowiedzialność"., osobiście lub telefonicznie przez rodzica/prawnego 
opiekuna. Wówczas rodzic/prawny opiekun bądź osoba przyjmująca zgłoszenie telefoniczne podpisuje zwolnienie 
w sekretariacie szkoły. 
 12. Uczeń, który z powodu złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, 
może opuścić teren szkoły jedynie w towarzystwie swoich rodziców (prawnych opiekunów) lub innej dorosłej 
osoby. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest telefoniczne zwolnienie przez rodzica przyjęte osobiście przez 
pedagogicznego pracownika szkoły, poparte wcześniejszym podpisaniem klauzuli pro forma "na moją 
odpowiedzialność".  
 

 


