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1. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania nieobecności uczniów 

i dokonywania stosownych zapisów w dzienniku elektronicznym. 

2. Obowiązek usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole spoczywa na rodzicach lub 

jego prawnych opiekunach. 

3. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów dokonuje wyłącznie wychowawca klasy lub 

w zastępstwie osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły (drugi wychowawca). 

4. W dzienniku stosuje się następujące oznaczenia przy usprawiedliwianiu nieobecności: 

Znaczenie oznaczenia w dzienniku elektronicznym 

 Obecność 

- Nieobecność nieusprawiedliwiona 

u Nieobecność usprawiedliwiona 

s Spóźnienie 

su Spóźnienie usprawiedliwione 

ns Nieobecność usprawiedliwiona przez szkołę 

z Zwolniony 

5. W przypadku potwierdzonych wagarów wychowawca informuje o tym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Usprawiedliwienia nieobecności powinny wpłynąć do wychowawcy klasy 

niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do końca drugiego tygodnia.  

Po przekroczeniu tego terminu wychowawca nie usprawiedliwia opuszczonych godzin. 

7. Respektowane będą tylko usprawiedliwiania: 

a) wysłane drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny, przy czym rodzic/ prawny 

opiekun bierze pełną odpowiedzialność za wysłane treści, 

b) zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, 

klub sportowy itp. stwierdzające, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych 

społecznie przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń. 

8. Nie będą respektowane usprawiedliwiania: 

a) przez telefon, 

b) nieobecności pojedynczych godzin środkowych lub ostatnich dostarczone po fakcie, 

c) tzw. ”wszystkich nieobecności jednocześnie”. 



9. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć  rodzice/opiekunowie prawni 

informują o tym dzień przed faktem w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym lub 

w nagłych przypadkach telefonicznie. 

10. Uczeń może być zwolniony z lekcji jedynie przez wychowawcę klasy lub nauczyciela 

prowadzącego lekcję, z której ma być zwolniony, na podstawie pisemnej lub 

w nagłych przypadkach, telefonicznej informacji od rodzica/prawnego opiekuna. 

W pozostałych przypadkach uczeń powinien zgłosić się do dyrektora szkoły. 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z lekcji przez wychowawcę lub dyrektora, na prośbę 

innego nauczyciela, pedagoga szkolnego, lub personel medyczny (zgodnie 

z ustalonymi zasadami) na tzw. potrzeby szkoły (konkursy, zawody, występy 

artystyczne, okresowe badania itp.) zostaje to odnotowane w dzienniku (ns), ale nie 

będzie taka nieobecność wliczana w zestawieniach ogólnych frekwencji. 

12. W przypadku złego samopoczucia ucznia podczas zajęć lekcyjnych po telefonicznej 

informacji ze szkoły rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka ze 

szkoły osobiście lub odbiera dziecko inna osoba dorosła, upoważniona na piśmie. 

13. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia wychowania do życia w rodzinie lub religii 

muszą przebywać w czasie ich trwania w czytelni szkolnej lub świetlicy( w przypadku 

godzin tzw. środkowych). 

14. Gdy zajęcia wymienione w punkcie 13. wg planu lekcji danego oddziału wypadają na 

pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, rodzic na pisemny wniosek do dyrektora 

szkoły może zwolnić dziecko z przebywania w tym czasie w szkole, deklarując 

jednocześnie sprawowanie opieki nad dzieckiem w tych godzinach. 

15. Rodzic/opiekun prawny ma prawo usprawiedliwić spóźnienie ucznia na jego pierwszą 

godzinę lekcyjną w uzasadnionych przypadkach. Usprawiedliwienie spóźnienia 

powinno być wpisane do dziennika elektronicznego, podobnie jak usprawiedliwienie 

nieobecności. 

16. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów posiadających długoterminowe zwolnienie 

lekarskie z uczestniczenia dziecka w zajęciach wychowania fizycznego lub określonych 

ćwiczeń, składają odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły wraz 

z załączonym zwolnieniem. 

17. W przypadku gdy uczeń ma zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, a są to 

pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony 

z przebywania na terenie szkoły, podobnie jak opisany przykład w punkcie 14. 

W przypadku gdy są to godziny tzw. środkowe, uczniowie przebywają pod opieką 

nauczycieli wychowania fizycznego. 


