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REGULAMIN ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ 
 I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI  

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH                                 
 IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY- ZDROJU 

Uchwalono  na podstawie: 
1) art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),     
3) ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. z 2018 r. poz. 996,  ze zm.),         
4) rozporządzenia 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),   
5) rozporządzenia 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.),   

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) 

7) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U.  
z 2016 r. poz. 599 ze zm.). 

8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), 
9) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst  jedn. Dz. 

U.z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).   
                                                                  § 1 

 
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  i terenu szkolnego. 

 
§2 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYADKU  NIEDOPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA 
 OBOWIĄZKU NAUKI 

 

1.Wychowawca nadzoruje realizację obowiązku nauki: do 10 kolejnego miesiąca oblicza  frekwencję.  W 

przypadku, gdy nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia przekracza 50 % zajęć, wychowawca jest  obowiązany 

poinformować dyrektora szkoły o  nierealizowaniu przez niego obowiązku nauki. 

1)wychowawca wzywa listem poleconym rodziców ucznia, u którego absencja przekroczyła 50 %  godzin 

nieusprawiedliwionych  na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w czasie jednego miesiąca. W liście 

wychowawca podaje termin spotkania – nie później niż 14 dni od daty nadania listu poleconego, 

2)rodzic zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zgłosić się na spotkanie z wychowawcą, 

3)jeżeli rodzic nie ma możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie w szkole, informuje o tym fakcie w 

sposób pisemny sekretariat szkoły. 
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2.Wychowawca w czasie rozmowy z rodzicami ponownie informuje o nieobecnościach ucznia w szkole, ustala 

przyczyny nieobecności ucznia w szkole. Wychowawca zobowiązuje rodzica do zaniechania opuszczania 

obowiązkowych zajęć   lekcyjnych przez ucznia oraz do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

3.Wizyta rodzica w szkole jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym, rodzic potwierdza podpisem 

odbycie rozmowy z wychowawcą. 

4.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy  w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, a uczeń nadal opuszcza 

zajęcia lekcyjne, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania  należy do kompetencji tych instytucji. 

5.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

§ 3 

 

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 
 

1.Obowiązuje tylko pisemna forma usprawiedliwień przez e-dziennik, w szczególnych przypadkach dopuszcza 

się informację telefoniczną  lub osobistą. 

2. Czas o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mija na najbliższej lekcji wychowawczej, ale nie później  
niż 7 dni od ostatniego dnia nieobecności. Z chwilą niedopełnienia tego obowiązku godziny te zostają 
nieusprawiedliwione. 
3.Rodzic wnioskując o usprawiedliwienie  musi podać: uzasadniony powód nieobecności i termin absencji. 

Niepodanie przyczyny nieobecności jest równoznaczne z odmową usprawiedliwienia. 

4. Nie są przyjmowane usprawiedliwienia pojedynczych godzin (tj. jednej lub wybranych kilku) nieobecności  
w ciągu dnia zajęć dydaktycznych, wyjątkiem od powyższej zasady może być zaplanowana wcześniej wizyta 
lekarska, konieczność wykonania badań lub sytuacja losowa  o sytuacji takiej rodzic/opiekun prawny informuje 
wychowawcę klasy. 
 
5.W przypadku nieobecności w dniach zapowiedzianych sprawdzianów rodzice (dotyczy ucznia 

niepełnoletniego) mają obowiązek zaznaczyć na usprawiedliwieniu, że byli powiadomieni o sprawdzianie.   

6. Jeżeli uczeń ma nieobecność nieusprawiedliwioną na danej lekcji, to nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę  
z zakresu treści programowych tejże lekcji w dowolnym terminie. Uczeń nieobecny na lekcji (nieobecność 
usprawiedliwiona) ma obowiązek nadrobienia zaległości programowych w wyznaczonym przez nauczyciela 
terminie. 
6.Uczeń,który samodzielnie oddali się z zajęć bez pisemnego zwolnienia rodzica (pełnoletniego ucznia) nie 

może mieć usprawiedliwionej nieobecności. Nieobecność ta traktowana jest jako ucieczka. Dodatkowo uczeń 

ponosi konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem statutu szkoły. 

§4 
 

ZWALNIANIE UCZNIA Z ZAJĘĆ 
 

1. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności dyrektor lub jego zastępca , ma prawo zwolnić ucznia  
z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną lub pisemną prośbę 
rodzica/opiekuna prawnego.  
  
2. Każde zwolnienie ucznia musi być odnotowane w dzienniku elektronicznym, przez wychowawcę lub 
dyrektora/zastępcę. 
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3.Wychowawca, na prośbę pisemną rodzica/prawnego opiekuna, może zwolnić ucznia do autobusu z ostatniej 
godziny lekcyjnej na kilkanaście minut przed dzwonkiem.  Zwolnienie to może dotyczyć całego roku. Fakt ten 
wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym w zakładce „dodatkowe informacje”, a zwolnienia 
przechowuje w dokumentacji wychowawcy. 
 
4. Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych za bezpieczeństwo ucznia odpowiada jego rodzic/opiekun 
prawny. 
 

§ 5 
 

UCZNIOWIE PEŁNOLETNI 
 

1.Uczniowie pełnoletni mogą wnioskować o usprawiedliwienie swoich nieobecności w szkole samodzielnie.  
Wychowawca może nie usprawiedliwić nieobecności jeżeli uzna, że są one  nieuzasadnione i wpływa to na 
niekorzyść ucznia. 
 
2.W przypadku podejrzenia nadużywania usprawiedliwień przez ucznia pełnoletniego (niska frekwencja ucznia 

na wszystkich lub wybranych przedmiotach) nauczyciele uczący i wychowawca mają prawo do egzekwowania 

od niego wiedzy w pierwszej kolejności oraz zadawania dodatkowych zadań wynikających z konieczności 

uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach. 

§ 6 
 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ 
NIEOBECNOŚCI 

 
1. Po opuszczeniu przez ucznia: 
1) 5 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą, 
 
2) 10 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca udziela uczniowi ustnego upomnienia i przekazuje pisemną  
informację do rodziców lub opiekunów, 
 
 3) 15 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem szkolnym w celu 
poznania motywów jego postępowania i próby rozwiązania jego problemów, 

4) 20 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca udziela uczniowi nagany i przekazuje pisemną  informację 

do rodziców lub opiekunów. Uczeń, który otrzymał „Naganę Wychowawcy Klasy”, decyzją Wychowawcy nie 

uczestniczy w imprezach szkolnych typu: wycieczki, imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski, 

”szczęśliwy numer” itp. Przez okres określony przez wychowawcę nie krótszy niż jeden miesiąc od daty 

udzielenia i nie dłuższy niż trzy miesiące, 

 

5) 25 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły o udzielenie 
uczniowi ustnego upomnienia, 

6) 35 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca wnioskuje do dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi 

nagany dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców. Uczeń, który otrzymał „Naganę Dyrektora 

Szkoły”, nie uczestniczy w imprezach szkolnych typu: wycieczki, imprezy organizowane przez Samorząd 

Uczniowski, „szczęśliwy numer” itp. przez okres nie krótszy jak trzy miesiące od daty udzielenia i nie dłuższy niż 

sześć miesięcy, 

 

7) 50 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca zwołuje zespół (pedagog, wychowawca, rodzic i dyrektor ) i 
po omówieniu sytuacji z uczniem i jego rodzicami zostaje zawarte porozumienie, w przypadku 
nieprzestrzegania zasad porozumienia, uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów, a w przypadku 
ucznia niepełnoletniego szkoła wnioskuje do Sądu Rodzinnego o podjęcie działań wychowawczych. 
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2. Godziny nieusprawiedliwione mają decydujący wpływ na oceny zachowania, ponadto frekwencję analizuje 
się co miesiąc wystawiając cząstkowe oceny z zachowania za ilość godzin nieusprawiedliwionych. 
 

Ocena cząstkowa Ilość godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu 

wzorowa 0 

bardzo dobra 1 

dobra 2 

poprawna  3 

nieodpowiednia 4 

naganna 5 

 

 
§ 6 

 
SYSTEM NAGRÓD STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z FREKWENCJĄ 

 
1. Wychowawca przekazuje informację na forum klasy o uczniach ze 100% frekwencją miesięczną i brakiem 
spóźnień, wpisuje pochwałę do dziennika , o tym fakcie informuje  też rodziców ucznia. 
 
2. Po zakończeniu I semestru trzech uczniów o najlepszej frekwencji w klasie otrzymuje pochwałę dyrektora 
szkoły (wpis do dziennika zajęć lekcyjnych). 
 
3. Po zakończeniu roku szkolnego rodzicom uczniów ze wzorową frekwencją wręczane są listy pochwalne, a 
uczniom dyplomy. 
 
4. Uczeń/uczniowie z najlepszą frekwencją w szkole otrzymują na koniec roku nagrodę. 
 
5.Klasa,która ma najwyższą comiesięczną frekwencję otrzymuje punkty do tabeli konkursowej na najbardziej 
zgraną klasę. 
 
6. Klasa, która ma średnią frekwencję co najmniej 85% bierze udział w loterii „szczęśliwy numer” dzień bez 
pytania. 

 
§ 7 

 
INNE ZASADY 

 
1. Jeżeli uczeń ma frekwencję poniżej 85%,wychowawca może przyjmować jedynie osobiste usprawiedliwienia 

od rodziców (dotyczy ucznia niepełnoletniego). 

2.Klasa z frekwencją  poniżej 85% traci na kolejny miesiąc przywileje uczniowskie np. nie uzyskuje zgody na 

udział w wycieczce, wyjazd do kina, udział w szczęśliwym numerku i innych. 

 
3.Spóźnienie na pierwszą lekcję powyżej 15 minut i powyżej 5 minut na kolejne jest traktowane jako 

nieobecność nieusprawiedliwiona (wyjątek stanowi spóźnienie autobusu ) Pomimo spóźnienia uczeń ma 

obowiązek przebywać w sali lekcyjnej. 

4. Uczeń, który ma liczbę godzin usprawiedliwionych powyżej 100 nie może otrzymać oceny wzorowej  z 
zachowania (poza usprawiedliwionymi przypadkami problemów zdrowotnych). 
 
5. Nauczyciel ma prawo określić w Przedmiotowym Systemie Oceniania formę, termin i zakres zaliczenia 
materiału z lekcji, na których uczeń był nieobecny (niezależnie od powodu nieobecności). 
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6.Nauczyciel wykorzystuje Przedmiotowy System Oceniania jako czynnik motywujący ucznia do 
systematycznego uczęszczania. 
 
7. 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, dokonują aktualizacji numerów telefonów. 
 

§ 8 
 

INNE ZASADY 
 

1. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły na 
podstawie Statutu Szkoły i przepisów wyższego rzędu. 

2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków Rady Pedagogicznej. 
 


