
PROCEDURA 
ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI, 

USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI ORAZ SPÓŹNIEŃ

I. TRYB ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

1. Uczeń może być zwolniony z lekcji lub treningu przez e-dziennik lub na pisemną prośbę
rodziców/opiekunów prawnych, natomiast uczeń pełnoletni na własną, uzasadnioną prośbę
ustną,  złożoną  bezpośrednio  u wychowawcy,  a  w  razie  jego  nieobecności  u  pedagoga,
wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

2. Prośbę o  zwolnienie  ucznia  z  zajęć  lekcyjnych  rozpatruje  wychowawca.  Jeżeli  prośba
zostanie rozpatrzona negatywnie, nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona (wpis wg).

3. Prośby o zwolnienie z zajęć lekcyjnych bez podania przyczyny zwolnienia automatycznie
rozpatrywane są negatywnie (wpis wg).

4.  W  przypadku  złego  samopoczucia  uczeń  kontaktuje  się  telefonicznie  z  rodzicami/
opiekunami prawnymi w obecności wychowawcy, pedagoga, sekretarza, wicedyrektora lub
dyrektora  szkoły  i  postępuje  zgodnie  z  sugestiami  rodzica/opiekuna  prawnego.  Jeżeli
samopoczucie ucznia jest  tak złe,  że nie  powinien sam opuszczać szkoły,  zobowiązani są
przyjechać po niego rodzice/prawni opiekunowie, lub należy wezwać pogotowie ratunkowe. 

5. Zwolnień z pojedynczych lekcji wynikających z uczestnictwa ucznia w innych zajęciach
szkolnych  (konkursy,  zawody  itp.)  dokonuje  nauczyciel  organizujący  te  zajęcia  lub
wychowawca, wpisując ns w dzienniku elektronicznym.

6.  Zwolnienie  z  pojedynczych  zajęć  w  danym  dniu  muszą  być  usprawiedliwione  przed
zaistnieniem  nieobecności,  w  przeciwnym  wypadku  będą  traktowane  jako  godziny
nieusprawiedliwione (wpis wg). 

II. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

1.  Nieobecność  ucznia  na  zajęciach  lekcyjnych  musi  być  usprawiedliwiona  w  terminie
nieprzekraczającym 7 dni od powrotu do szkoły.

2.  Rodzice/prawni  opiekunowie  lub  pełnoletni  uczniowie  usprawiedliwiają nieobecności  na
zajęciach  szkolnych  bezpośrednio  u  wychowawcy  W  przypadku  nieobecności  wychowawcy
uczeń  ma  obowiązek  usprawiedliwić  swoją  nieobecność  w  ustalonym  przez  statut  terminie
u pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności u wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

3.  Forma  usprawiedliwienia  zostaje  ustalona  przez  wychowawcę:  e-dziennik,  pisemnie,
poprzez zaświadczenie lekarskie, lub kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem prawnym. 



4. Prośby o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych rozpatruje wychowawca.
Wychowawca  może  odmówić  usprawiedliwienia  nieobecności  w  przypadku  dostarczenia
prośby po ustalonym terminie,  gdy nie  został  podany powód nieobecności,  podane przez
rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów powody nieobecności na lekcjach są
niezgodne ze stanem faktycznym, powód nieobecności jest błahy lub niewiarygodny. Jeżeli
prośba zostanie rozpatrzona negatywnie, nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.

III. SPÓŹNIENIA

1. Nauczyciel odnotowuje spóźnienie na lekcję wówczas, gdy uczeń przyjdzie na lekcję nie
później niż 15 minut po dzwonku rozpoczynającym daną lekcję.

2. Jeśli  spóźnienie  było  dłuższe  niż  15  minut,  nauczyciel  odnotowuje  spóźnienie,  a  także
wpisuje informację do rodzica o czasie spóźnienia.

3.  Jeśli  spóźnienie  wynikało  z  wyjątkowych  trudności  np.  komunikacyjnych  i  zostało
usprawiedliwione przez rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego nauczyciel lub
wychowawca wpisuje symbol su.


