
Załącznik nr 15 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole. 
 

 

1. Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi 

zmianami) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki  

są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne  

oraz do zapewnienia warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych  

( artykuł 18). 

 

2. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i wszystkie zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze. Zastępstwa są lekcjami obowiązkowymi i wymagana jest 

obecność uczniów. 

 

3. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się  

na lekcję po 10 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 

10 minut od jej rozpoczęcia – nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie.  

 

4. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych 

zajęć lekcyjnych i każde spóźnienie.  

 

5. Jednodniowa nieobecność dziecka w szkole powinna być usprawiedliwiona w tym samym 

dniu – przed rozpoczęciem zajęć lub po lekcjach, ale w tym samym dniu. 

 

6. Kilkudniowa nieobecność dziecka powinna zostać zgłoszona w pierwszym dniu 

nieobecności, poprzez dziennik elektroniczny. Usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica 

powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły. 

Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez e-dziennik. 

 

7. Zaświadczenia i dokumenty wystawiane przez lekarza rodzice dostarczają wychowawcy 

klasy w wersji papierowej. 

 

8. Za usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień ucznia odpowiedzialni są rodzice ucznia. 

 

9. Nieobecność nieusprawiedliwioną wychowawca wpisuje do dziennika, gdy: 

a) uczeń nie pojawił się na lekcji, 

b) rodzice w wyznaczonym terminie nie przedłożyli usprawiedliwienia. 

 

10. W przypadku, gdy rodzic chce zwolnić ucznia z pojedynczych lekcji, informuje 

wychowawcę, poprzez e-dziennik - zwolnienie pisemne. W wyjątkowych sytuacjach 

telefonicznie - powiadomienie ustne. Zwalniając ucznia z lekcji, rodzic bierze automatycznie 

odpowiedzialność za dziecko. 

 

11. Uczeń mający zaświadczenie od rodziców o zwolnieniu z lekcji (w formie papierowej) 

powinien udać się po zgodę o zwolnienie do wychowawcy. W przypadku nieobecności 

wychowawcy do dyrektora/wicedyrektora szkoły. Zaświadczenie o zwolnieniu ucznia 

przechowuje wychowawca. 

 

 

 



12. W wyjątkowych przypadkach i sytuacjach nagłych, gdy  nie ma pisemnego zwolnienia  

z zajęć od rodziców lub telefonicznego powiadomienia, a zachodzi potrzeba zwolnienia 

ucznia, decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca – po rozmowie telefonicznej  

z rodzicem ucznia. W przypadku nieobecności  wychowawcy decyzję podejmuje dyrektor/ 

wicedyrektor szkoły.  

 

13. W przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach, 

olimpiadach wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisuje do e-dziennika 

nieobecność usprawiedliwiona potrzebami szkoły (ns) i uczeń traktowany jest jako obecny  

na zajęciach. 

 

14. Obowiązkiem nauczycieli i wychowawców jest stosowanie poniższego systemu oznaczeń 

nieobecności, jednolitego dla wszystkich: 

a) nieobecność „-'' 

b) nieobecność usprawiedliwiona „u” 

c) ucieczka, wagary „uc” 

d) nieobecność usprawiedliwiona potrzebami szkoły „ns” 

e) spóźnienie „s” 

f) spóźnienie usprawiedliwione „su”  

g) zwolniony „z” 

 

15. Usprawiedliwienia długotrwałej nieobecności w szkole ucznia przebywającego  

w sanatorium lub szpitalu oznacza się wpisem sanatorium/szpital i traktuje się go jako 

nieobecnego na lekcjach. Rodzic ucznia przebywającego w sanatorium lub szpitalu 

zobowiązany jest powiadomić wychowawcę o tym fakcie. 

 

16. Lekceważenie obowiązku szkolnego przejawiające się wagarami może świadczyć  

o zagrożeniu demoralizacją. Skuteczne monitorowanie problemu przez wychowawcę wymaga 

systematycznej kontroli frekwencji i odnotowania jej w e-dzienniku. Stwierdzenie 

opuszczania godzin bez usprawiedliwienia skutkuje podjęciem następujących działań: 

a) W przypadku, gdy uczeń opuścił do 20 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca 

klasy podejmuje kroki zmierzające do wyjaśnienia nieobecności: powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów), sygnalizując problem wagarów, dokumentuje ten 

fakt zapisem w e-dzienniku. 

b) Po opuszczeniu 25-30 godzin nieusprawiedliwionych – wychowawca klasy 

powiadamia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia i wspólnie z pedagogiem szkolnym 

podejmują interwencję w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia 

(rozmowa dyscyplinująca, upomnienie, uczestnictwo w indywidualnych zajęciach 

terapeutycznych). Fakt odbycia rozmowy i podjęte działania są odnotowane przez 

wychowawcę w dzienniku lekcyjnym. 

W takich sytuacjach wychowawca zobligowany jest ustalić z rodzicami formę kontaktu 

umożliwiającą skuteczne analizowanie bieżącej frekwencji, a tym samym motywowania 

dziecka do systematycznego uczęszczania do szkoły. 

 

17. Jeżeli dotychczasowe formy współpracy rodziny ucznia ze szkołą z jakichkolwiek 

przyczyn nie przyniosą pożądanych zmian, a uczeń przekroczy liczbę 25-30 godzin 

nieusprawiedliwionych, na wniosek wychowawcy decyzją Rady Pedagogicznej  

z zachowaniem obowiązujących przepisów może zostać przeniesiony do klasy równoległej.  

O zagrożeniu podjęciem takich działań wychowawca powiadamia rodziców ucznia, 

psychologa szkolnego i dyrektora. 



18. Po opuszczeniu przez ucznia 50 godzin nieusprawiedliwionych i ewidentnym 

lekceważeniu uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, decyzją Rady Pedagogicznej,  

w przypadku ucznia niepełnoletniego podjęte zostają działania zmierzające do przeniesienia 

ucznia do innej szkoły. 

 

 


