
REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU

I. Zasady usprawiedliwiania nieobecności.
II. Konsekwencje wyciągane w przypadku godzin nieusprawiedliwionych:
a) przez nauczycieli danego przedmiotu
b) przez szkołę

I.
1. Wychowawcy usprawiedliwiają godziny dni opuszczone na podstawie zaświadczeń
lekarskich lub zwolnień rodziców w terminie 7 dniu od momentu powrotu ucznia do szkoły.
Usprawiedliwienia zapisywane są w dzienniczkach lub  na drukach szkolnych (załącznik nr1)
Usprawiedliwienia przedstawione w późniejszym terminie nie będą uwzględnianie.

2. W przypadku nieobecności trwających przewidywalnie dłużej niż tydzień, rodzice
informują o tym przez Librus lub telefonicznie  w pierwszym dniu nieobecności.

3. Zgodę na zwolnienie z ostatnich lekcji uczeń może uzyskać w pierwszej kolejności od
nauczyciela prowadzącego dany przedmiot ( w wyjątkowych przypadkach od wychowawcy/
dyrektora szkoły), przedstawiając mu przed lekcjami zwolnienie pisemne od rodziców.
(załącznik nr 2)
Nauczyciel prowadzący dany przedmiot wpisuje w dzienniku elektronicznym nieobecność
usprawiedliwioną. (U)

4. W przypadku kilku lekcji uczeń dostarcza zwolnienie nauczycielom uczącym dany
przedmiot przed przewidywaną nieobecnością i  po uzyskaniu zgody nauczycieli na
zwolnienie z lekcji (podpis) przekazujemy zwolnienie do wychowawcy. W przypadku
nieobecności wychowawcy uczeń zobowiązany jest udać się po zgodę na zwolnienie do
dyrektora szkoły.

5. Nieobecności na pierwszych lekcjach będą usprawiedliwiane przez nauczycieli uczących
na tych lekcjach w danym dniu w przypadku uczniów dojeżdżających, jeśli ta nieobecność
wynikała z przyczyn niezależnych od ucznia. W pozostałych przypadkach  usprawiedliwia się
tylko 2 godziny w ciągu semestru. Nauczyciel prowadzący dany przedmiot wpisuje w
dzienniku elektronicznym nieobecność usprawiedliwioną. (U)

6. Nieobecność nieusprawiedliwioną (N) nauczyciel wpisuje do dziennika, gdy:
a) uczeń uciekł z lekcji (nie pojawił się na lekcji), nie usprawiedliwił się w danym dniu u
nauczyciela uczącego;

b) uczeń w wyznaczonym terminie nie przyniósł usprawiedliwienia.

 7.Spóźnienie na lekcję z przyczyn niezależnych powyżej 15 minut – traktowane jest jak
godzina nieobecna i powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina.

8. Uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać swoje nieobecności samodzielnie. Według
wzoru. ( załącznik nr 4  i załącznik nr 5). W takim przypadku rodzice/ opiekunowie podpisują
odpowiednie oświadczenie osobiście u wychowawcy klasy. (załącznik nr 3) Wychowawca
powiadamia o tym również innych nauczycieli uczących danego ucznia.



9. W przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach,
olimpiadach wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisuje do dziennika
odpowiednio: „zawody", ” reprezentacja”, „konkurs”, „olimpiada”, „delegacja”, wywiesza
listę z uczniami na tablicy ogłoszeń. Powyższej nieobecności nie wlicza się do frekwencji i
wpisuje się w dzienniku elektronicznym jako zwolniony. (ZW)

10. Jeżeli osoba usprawiedliwiająca nie spełni powyższych kryteriów wychowawca ma prawo
nie usprawiedliwić danej nieobecności.

11. Na zebraniach rodziców i wywiadówkach wychowawca może rozdać zebrane wcześniej
dzienniczki i zwolnienia uczniów.

II a.

Nauczyciele określają w swoich przedmiotowych systemach oceniania warunki prac
klasowych i sprawdzianów drugim terminie oraz uzupełniania lekcji. Opuszczenie pierwszego
terminu (bez ważnych przypadków losowych, usprawiedliwionych chorobą ucznia lub
udziałem ucznia w zajęciach organizowanych przez szkołę) może powodować w drugim
terminie wzrost wymagań w poszczególnych pracach pisemnych.

II b.
Na podstawie aktów prawnych regulujących ocenianie i klasyfikowanie:

1. 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
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności musi zdawać
egzamin klasyfikacyjny, po uprzednio złożonym wniosku u dyrektora szkoły.

Wszelkie konsekwencje nieusprawiedliwionej absencji szkolnej regulują odrębne
przepisy.
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