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 Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów   

Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku 

z zajęć lekcyjnych 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 z późniejszymi zmianami  
(art. 39.1) 

 Karta Nauczyciela (rozdz.2, art.6.1) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

Cele procedury: 

1) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w przypadku zwolnienia z lekcji na prośbę rodziców. 
2) Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych przez uczniów. 
3) Opracowanie czytelnego, jednolitego schematu postępowania w przypadkach  usprawiedliwiania  

i zwalniania  uczniów z zajęć. 
4) Określenie obowiązujących form zwalniania  i usprawiedliwiania uczniów. 

5) Wskazanie osób uprawnionych do zwalniania  i usprawiedliwiania uczniów. 

6) Ujednolicenie przepływu i sposobu gromadzenia informacji o zwolnieniach uczniów z zajęć. 
Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania: 

1) Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani napisać zwolnienie z lekcji lub usprawiedliwienie 

dla swojego dziecka.  

2) Uczeń zobowiązany jest do przedłożenia wychowawcy klasy usprawiedliwienia swojej nieobecności  
do końca tygodnia, w którym wróci po chorobie lecz nie dłużej niż do 7 dni. 

3) Nauczyciel może zakwestionować usprawiedliwienie w przypadkach podejrzenia  

o nieautentyczność. 

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach dydaktycznych 

1) Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję. Jeżeli uczeń zgłosi się na 
lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym 
spóźnienie, które nie wymaga usprawiedliwiania. Natomiast po upływie tego czasu odnotowuje 
nauczyciel spóźnienie i dokonuje zapisu daty i godziny przyjścia dziecka w rubryce uwagi. Czas tej 
nieobecności na zajęciach wymaga usprawiedliwienia. 

2) Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania nieobecności uczniów i dokonywania 

stosownych zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych stosując odpowiednie znaki: 

I    (pionowa kreska) – uczeń nieobecny, 

S         –     uczeń spóźniony, 

K – uczeń reprezentuje szkołę, biorąc udział w konkursach, zawodach sportowych, 

                 występach artystycznych, 

Z         –    uczeń zwolniony z zajęć na wniosek rodzica/prawnego opiekuna  za zgodą  dyrektora  szkoły 

P         –   uczeń bierze udział w próbie na terenie szkoły, 

W       -    uczeń uczestniczy w wycieczce, a jego nazwisko umieszczono w karcie wycieczki. 

3) Zapis literowy traktowany jest jako nieobecność podczas zajęć edukacyjnych, ale obecność w szkole – 

uczeń znajduje się pod opieką innego nauczyciela. Oznaczenie wpisuje się   w dzienniku, na stronie 

obecności ucznia w danym dniu. 

4) Usprawiedliwienia wymaga nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. 
5) Stosuje się następujące oznaczenia przy usprawiedliwianiu nieobecności ucznia: 

a) + (kreska pionowa przekreślona poziomą) –  nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców, 

b) w przypadku dłuższych nieobecności (choroba, sanatorium) dopuszczalny jest zapis słowny. 
6) Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. 

Jeżeli wychowawca jest nieobecny, zadanie usprawiedliwiania przejmuje nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły, np. nauczyciel na zastępstwie. 

7) Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za systematyczne i rzetelne odnotowywanie nieobecności 
ucznia na zajęciach. 

8) Obowiązkiem każdego wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków 

( do 10 każdego miesiąca). 
9) Usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinno mieć formę pisemną- tylko i wyłącznie na druku 

szkolnym. 

 Uczniowie przynoszą usprawiedliwienia od rodziców na specjalnych drukach przygotowanych przez 
szkołę. Usprawiedliwienie ma zawierać: 
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 datę usprawiedliwionej nieobecności, 
 wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), 
 przyczynę, 
 czytelny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie (pełne imię i nazwisko). 
 

10) W przypadku, kiedy uczeń przed upływem siedmiodniowego  terminu usprawiedliwienia nieobecności 

ponownie jest nieobecny w szkole, wychowawca powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie 
przyczyn jego nieobecności. 

11)  Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po upływie 7 dni od chwili 

jego powrotu do szkoły. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, po bezpośrednim kontakcie  

z rodzicami, może być usprawiedliwiona, przy czym wychowawca sporządza odpowiednią notatkę  
w dzienniku. 

12) W przypadku, kiedy uczeń opuścił w danym miesiącu bez usprawiedliwienia powyżej 20 godzin, 
wychowawca zobowiązany jest udzielić mu upomnienia i odnotować ten fakt w dzienniku, powiadomić 
pedagoga szkolnego i rodziców. Jeśli takie nieobecności będą się powtarzały w kolejnych miesiącach 
wychowawca o tym fakcie powiadamia  dyrektora szkoły.  

Dopuszczalne formy zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych: 

1. Na prośbę rodzica/opiekuna - podczas osobistego odbioru ucznia/uczennicy. 

2. Na wniosek nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział w konkursach wewnątrzszkolnych 

 lub zewnętrznych, zawodach sportowych i innych imprezach zorganizowanych (przy obliczaniu  

frekwencji, przyjmuje się  że uczeń był obecny).  

3. Na wniosek pielęgniarki szkolnej, w przypadku złego samopoczucia ucznia, lub  na skutek 

nieszczęśliwego wypadku. 
4. Na wniosek pedagoga szkolnego. 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określonych w rozporządzeniu MEN: 

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów w statucie szkoły oraz 
rozporządzenia MEN z dnia 20.08.2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów.  

Zwolnienia te dotyczą: 
 zajęć z w-fu i informatyki (na pisemną prośbę rodziców przy jednoczesnym okazaniu opinii lekarza), 

 nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów poparty opinią lub orzeczeniem 
PPP. 

Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie z zajęć fizycznych na okres dłuższy niż 14 dni może opuścić 
teren szkoły tylko wtedy, gdy rodzice/prawni opiekunowie złożą w tej sprawie wniosek do dyrektora 

szkoły. W ww. przypadku uczeń przychodzi do szkoły później lub wychodzi z niej wcześniej jeśli  
 zaj. wychowania fizycznego przypadają na 1 godz. lekcyjną lub ostatnią godzinę w planie lekcji. Rodzice 

we wniosku skierowanym do dyrektora szkoły zobowiązują się do przejęcia pełnej odpowiedzialności  
za swoje dziecko w czasie trwania zajęć, z których go  zwolniono. W innym przypadku, np. zajęcia  
wych. fizycznego wypadają w środku planu, uczeń na wniosek rodzica/prawnego opiekuna może 
przebywać w świetlicy szkolnej. 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica/prawnego opiekuna: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione muszą osobiście odebrać dziecko. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione zobowiązani są przyjść do szkoły  
i osobiście poprosić wychowawcę o zwolnienie dziecka, potwierdzając to wpisem  

w rejestrze zwolnień, który znajduję się w sekretariacie szkoły. Rejestr zwolnień jest przechowywany  
do końca roku szkolnego. 

3. Po dokonaniu wpisu rodzica/prawnego opiekuna bądź osoby upoważnionej w rejestrze zwolnień uczeń 
może opuścić szkołę pod opieką rodzica/prawnego opiekuna bądź osoby upoważnionej. 

4. Nauczyciel odnotowuje ww. przypadku nieobecność na zajęciach lekcyjnych. Rodzic jest zobowiązany ją  
usprawiedliwić na druku szkolnym. 

5. Uczniowie mogą być zwolnieni z lekcji religii, bądź zajęć WDŻ, gdy rodzice złożyli oświadczenie  
z wyrażeniem życzenia, by dziecko na te zajęcia nie uczęszczało. 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura uchwalona została przez radę pedagogiczną dnia  25 lutego 2014 roku. 

2. Modyfikacje procedur są możliwe na wniosek dyrektora lub członków rady pedagogicznej. 
 
Procedura obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 r..              
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Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włocławku 

USPRAWIEDLIWIENIE NR …. 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

                        Włocławek, dnia: .................................................. 

Proszę o usprawiedliwienie ucznia/uczennicy 

.................................................................. klasa: ......................... 

( imię i nazwisko) 

 w dniach od ..................................... do .................................. 

(wpisać czas nieobecności ucznia) 
z powodu: ..........................................................................................................  

 
                   podpis rodzica/prawnego opiekuna: ..................................................... 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włocławku 

USPRAWIEDLIWIENIE NR …. 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

                        Włocławek, dnia: .................................................. 

Proszę o usprawiedliwienie ucznia/uczennicy 

.................................................................. klasa: ......................... 

( imię i nazwisko) 

 w dniach od ..................................... do .................................. 

(wpisać czas nieobecności ucznia) 
z powodu: ..........................................................................................................  

 
                   podpis rodzica/prawnego opiekuna: ..................................................... 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włocławku 

USPRAWIEDLIWIENIE NR …. 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

 

 Włocławek, dnia: .................................................. 

Proszę o usprawiedliwienie ucznia/uczennicy 

.................................................................. klasa: ......................... 

                                      ( imię i nazwisko) 

 w dniach od ..................................... do .................................. 

(wpisać czas nieobecności ucznia) 
 

z powodu: .......................................................................................................... 

                   podpis rodzica/prawnego opiekuna: ..................................................... 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włocławku 

USPRAWIEDLIWIENIE NR …. 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

                        Włocławek, dnia: .................................................. 

Proszę o usprawiedliwienie ucznia/uczennicy 

.................................................................. klasa: ......................... 

( imię i nazwisko) 

 w dniach od ..................................... do .................................. 

(wpisać czas nieobecności ucznia) 
 

z powodu: ......................................................................................... ................. 

                   podpis rodzica/prawnego opiekuna: ..................................................... 
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