Zasady usprawiedliwiania nieobecności
i zwalniania uczniów z lekcji
w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie
( podstawa prawna: Wewnątrzszkolny System
Oceniania § 4 ust. 6 pkt. 3 ppkt. c )
Wstęp:
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczęszczanie na
zajęcia szkolne. Uczeń przebywający na zajęciach szkolnych znajduje się
pod opieką nauczyciela lub wychowawcy.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dopilnowania swojego
dziecka, aby realizowało obowiązek szkolny zgodnie z przepisami prawa.
3.

Szczególnie ważna jest współpraca rodziców (prawnych opiekunów)
z wychowawcą w tym zakresie, stanowcze i jednolite oddziaływania
wychowawcze domu i szkoły zapewniające systematyczne uczęszczanie
dziecka do szkoły.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zatroszczyć się, w porozumieniu
z wychowawcą, o uzupełnienie i nadrobienie zaległości w nauce
wynikających z nieobecności dziecka w szkole.

Usprawiedliwienia:
1.

Rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo do usprawiedliwiania
nieobecności w szkole swojego dziecka przez wpisanie usprawiedliwienia
potwierdzonego własnym podpisem do dzienniczka ucznia. Należy podać
daty i przyczynę nieobecności.

2.

W przypadku długotrwałej choroby, pobytu dziecka w szpitalu lub
w sanatorium rodzice ( prawni opiekunowie) niezwłocznie powiadamiają

wychowawcę o zaistniałej sytuacji i przekazują usprawiedliwienie po
zakończeniu leczenia.
3.

W przypadku krótszej choroby (do trzech dni) uczeń przekazuje
wychowawcy usprawiedliwienie od rodziców ( prawnych opiekunów)
w dzienniczku ucznia w ciągu 2 tygodni.

Zwolnienia:
1. Uczeń nie może opuścić lekcji bez telefonicznego lub pisemnego zwolnienia
rodziców ( prawnych opiekunów).
2. Przewidywane wcześniej, uzasadnione zwolnienie dziecka z jednej lub kilku
lekcji rodzice (prawni opiekunowie) wpisują do dzienniczka. Uczeń
przedstawia zwolnienie wychowawcy lub nauczycielowi, z którym będzie
miał lekcje, przed wyjściem ze szkoły w dniu zwolnienia. Od tego momentu
odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
3. Zwolnienia uczniów z lekcji w przypadku nagłych zdarzeń losowych mogą
być usprawiedliwiane pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów)
następnego dnia po zwolnieniu, ale konieczne jest telefoniczne
zawiadomienie wychowawcy lub pedagoga szkolnego o zaistniałej, nagłej
sytuacji.
4.

w przypadku zdarzeń losowych w szkole wychowawca, pedagog lub
nauczyciel powiadamia rodzica (prawnego opiekuna) o zaistniałej sytuacji.
Nieobecność jest wówczas automatycznie usprawiedliwiona.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego:
1. Jednorazowe uzasadnione zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania
fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) wpisują na kartkach. Uczeń
przedstawia zwolnienie przed lekcją wychowania fizycznego. Zwolnienia są
przechowywane przez nauczycieli wychowania fizycznego.
2. Decyzję o długotrwałym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego
wydaje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na
podstawie zaświadczenia lekarskiego.
3. Uczeń, który jest zwolniony tylko z zajęć wychowania fizycznego ma
obowiązek:

a) przebywać pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego razem ze swoją
grupą,
b) na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) pozostawiać pod jego
opieką (obecność usprawiedliwiona).

Wagary:
1.

Pojedyncze lub całodzienne nieuzasadnione nieobecności ucznia na
zajęciach szkolnych z przyczyn nieznanych rodzicom (prawnym opiekunom)
nie mogą być przez nich usprawiedliwiane. Wychowawca ma prawo
odmówić usprawiedliwienia tych godzin i uznać je za wagary.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni dołożyć wszelkich starań, aby
zapobiec wagarowaniu dziecka, ściśle współpracując z wychowawcą..
Szczególnie ważna jest kontrola frekwencji dziecka podczas zebrań
i konsultacji indywidualnych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem
godzin do dyspozycji rodziców.

