
Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Nr 7 im. KEN w Wałbrzychu

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
1. Nieobecności ucznia na zajęciach w szkole usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie

ucznia odpowiednią  KARTĄ USPRAWIEDLIWIEŃ nieobecności w szkole wg załączonego

wzoru lub w formie elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego w formie z załączonego

wzoru lub zwolnieniem lekarskim.

2. Usprawiedliwienia  dokonuje  wychowawca  klasy  lub  w razie  jego długotrwałej  nieobecności

wyznaczona przez dyrektora osoba.

3. W razie przedłużającej się nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby (powyżej  5 dni)

rodzice lub opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę o przyczynie nieobecności.

4. W  razie  dłuższej  nieusprawiedliwionej  nieobecności  ucznia  w  szkole  (powyżej  5  dni)

wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  do  nawiązania  kontaktu  z  rodzicami  lub  opiekunami

ucznia w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności. Kontakt ten powinien być odnotowany w

dzienniku elektronicznym.

5. W razie trudności w nawiązaniu kontaktu z rodzicami lub opiekunami wychowawca przekazuje

sprawę pedagogowi  szkolnemu,  z  którym wspólnie  wyjaśnia  przyczyny  nieobecności.  Próbę

kontaktu odnotowuje w dzienniku elektronicznym w zakładce kontakty z rodzicami.

6. Uczeń  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  usprawiedliwienia  nieobecności  w  szkole  na

najbliższej  godzinie  do dyspozycji  wychowawcy,  nie  później  niż  w ciągu 7 dni  od dnia

powrotu do szkoły (w szczególnych przypadkach w ciągu 14 dni).

7. Nieusprawiedliwione nieobecności  na zajęciach w szkole mają wpływ na ocenę zachowania,

zgodnie ze Statutem Szkoły. 

8. Uczeń,  który  z  powodu  złego  stanu  zdrowia lub  innych  ważnych  przyczyn  nie  może

uczestniczyć w zajęciach, może po konsultacji z pielęgniarką szkolną opuścić teren szkoły za

zgodą  wychowawcy  (o  w/w  fakcie  wychowawca  lub  pielęgniarka  powiadamia  rodziców),

jednakże musi  złożyć  pisemne usprawiedliwienie  na karcie  usprawiedliwień  niezwłocznie  po

powrocie do szkoły.

9. Zwalnianie ucznia z zajęć następuje wyłącznie na podstawie uprzedniego pisemnego zgłoszenia

przez  Rodzica/Opiekuna  prawnego,  wypisanego  na  KARCIE  ZWOLNIEŃ  lub  w  dzienniku

elektronicznym według wzoru z karty usprawiedliwień.  Należy podać uzasadnienie  prośby o

zwolnienie ucznia.

10. Pisemną,  telefoniczną lub w formie elektronicznej  prośbę,  o której  mowa w p.  9,  składa się

najpóźniej danego dnia rano do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności do zastępcy

dyrektora szkoły.  Jedynie te osoby podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w danym

dniu, odnotowując zgodę swym podpisem na karcie zwolnień.
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11. Bez uzyskania zgody, o jakiej mowa w p. 10,  uczeń nie ma prawa opuścić zajęć i budynku

szkolnego,  w  przeciwnym  razie  jego  nieobecność  traktowana  będzie  jako

nieusprawiedliwiona. 

12. Wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, ma prawo zwolnić ucznia z

części  zajęć  w  danym  dniu  w  sytuacjach  nagłych  (losowych)  na  telefoniczną  prośbę

Rodzica/Opiekuna  prawnego.  W  pierwszym  dniu  po  powrocie  do  szkoły  uczeń  doręcza

wychowawcy  klasy  pisemne  usprawiedliwienie  od  Rodzica/Opiekuna  prawnego  za  okres

zwolnienia według wzoru określonego w zał. 1.

13. Nauczyciel  może,  w uzasadnionych przypadkach,  odmówić usprawiedliwienia nieobecności

ucznia na  zajęciach,  lecz  fakt  ten  musi  być  wyjaśniony  i  uzasadniony  bezpośrednio

zainteresowanym np. 

1) brak podania powodu nieobecności; 

2) brak formy elektronicznej druku formalnego; 

3) brak druku formalnego.

14. Uczniowie  biorący  udział  w  konkursach,  olimpiadach,  zawodach  i  innych  zadaniach  lub

uroczystościach, do których zostali wyznaczeni przez szkołę, są liczeni jako obecni w szkole.

Nieobecność  ucznia  na  przewidzianych  planem  zajęciach  odnotowuje  się  w  dzienniku

elektronicznym jako „zw”, w pozostałych przypadkach np. ucznia zwolnionego przez rodzica

lub opiekuna prawnego wpisuje się „nu” – nieobecność usprawiedliwiona.

15. Wszystkie  usprawiedliwienia  w  formie  kart  usprawiedliwień  i  zwolnień  wychowawca  jest

zobowiązany gromadzić w teczce do wglądu rodziców oraz dyrektora szkoły. Usprawiedliwienia

w formie elektronicznej powinny być przeniesione do zakładki kontakty z rodzicami z zapisem:

1) „usprawiedliwienie w formie elektronicznej”;

2) „zwolnienie w formie elektronicznej”;

3) „usprawiedliwienie nie spełnia wymogów formalnych” - np. z powodu braku podania powodu

nieusprawiedliwienia lub podejrzenia o fałszerstwo; 

4) „zwolnienie nie spełnia wymogów formalnych”.

16. 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.  

17. W przypadku ucznia, który opuści powyżej 100 godzin lekcyjnych (nawet usprawiedliwionych)

wychowawca  jest  zobowiązany  wezwać  Rodziców  /  Prawnych  Opiekunów  ucznia  w  celu

wyjaśnienia przyczyn nieobecności.
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18. Rodzic/prawny  opiekun  ucznia  pełnoletniego  musi  wyrazić  pisemną  zgodę  na  samodzielne

usprawiedliwianie się ucznia.

19. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI  
L. p. Absencja Zasady usprawiedliwiania

1
.

Na pierwszych lub ostatnich 
godzinach lekcyjnych.

a) Usprawiedliwić tylko wówczas, gdy uczeń zwalniał się

u nauczyciela bądź wychowawcy (na podstawie rozmowy 

telefonicznej z rodzicem lub na podstawie pisemnego 

zwolnienia od rodzica).

b) Usprawiedliwiać w przypadkach losowych, np. nagła 

choroba ucznia stwierdzona przez pielęgniarkę.

c) Usprawiedliwiać jeśli nieobecności wynikają z 

przyczyn  niezawinionych  przez  ucznia  (np.
uczniowie  dojeżdżający  –  spóźnienie  autobusu,
pociągu – udokumentować w formie pisemnej).

2
.

Na  pojedynczych  godzinach
w środku dnia.

Nie usprawiedliwiać.

Wyjątki stanowią:  

a) zwolnienie przez nauczyciela w celu wykonania zadań 

w szkole, - wtedy wpisujemy „zw”

b) zwolnienie pisemne od rodzica w formie papierowej 
lub

elektronicznej  lub  zwolnienie  na  podstawie  rozmowy
telefonicznej z rodzicem.

3
.

Nieobecności całodniowe. Usprawiedliwić na podstawie pisemnego 
usprawiedliwienia rodziców lub zwolnienia lekarskiego (w 
terminie jak najkrótszym – do 7 dni od dnia powrotu do 
szkoły w szczególnych przypadkach w ciągu 14 dni).

KARTA USPRAWIEDLIWIENIA nieobecności ucznia  niepełnoletniego/pełnoletniego   *  

w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojego dziecka/mnie*

.....................................................................................................................................................

Strona 3 z 5



Załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Nr 7 im. KEN w Wałbrzychu

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
(imię, nazwisko, klasa)

w dniu ................................................………

Nieobecność spowodowana jest**.............................................................................................

.....................................…………………………………………………………………..

……………………..…………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica /opiekuna/pełnoletniego ucznia

* Niepotrzebne skreślić
**brak podania powodu będzie równoznaczny z nieusprawiedliwieniem godzin, w związku z

niespełnieniem wymogów formalnych.
_____________________________________________________________________________

KARTA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 7 

w  Wałbrzychu  dla  ucznia   niepełnoletniego/pełnoletniego    *  

Zwracam się z prośbą o zwolnienie   mojego dziecka/mnie*

.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, klasa)

z lekcji.........................................................................................................................................

w dniu....................................................... od godz. ...........................................................

z powodu.....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………..……………………\

Od  momentu  opuszczenia  budynku  szkolnego  przez  moje  dziecko  biorę  za  nie  pełną
odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z
rozkładem zajęć.

….................................……………………. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia 

* Niepotrzebne skreślić
INFORMACJA o opuszczeniu budynku szkoły przez ucznia w

Zespole szkół Nr 7 w Wałbrzychu

Informuję, że w związku ze złym samopoczuciem ucznia:

.....................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, klasa)
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w dniu ......................................... był on nieobecny na zajęciach od godz.  ………………

O stanie zdrowia ucznia poinformowałam/em jego rodzica 
………………………………………………………………

                                                                                           (imię, nazwisko)
Do ucznia wezwano pogotowie*

Uczeń został odebrany ze szkoły  przez 

……………………………………………………………………………….....………**
(imię, nazwisko)

Uczeń samodzielnie opuścił szkołę o godz. 

………………………………………………………………………………………**

…………………………………………………………
data i podpis pielęgniarki szkolnej, lub osoby zwalniającej

                                                                                                                                        

Od  momentu  opuszczenia  budynku  szkolnego  przez  dziecko  biorę  za  nie  pełną
odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z
rozkładem zajęć.

……………………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna

odbierającego dziecko

Oświadczam, że opuszczam szkołę na własną odpowiedzialność.

….................................…………………….
data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia

* wpisać TAK lub NIE

** wpisać w zależności od sytuacji
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