
REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I INDYWIDUALNYCH 

ZWOLNIEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W LUBINIE 

 
Podstawa prawna: 

a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 70, ust. 1 

b) Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 z późniejszymi zmianami 

c) Statut Szkoły 

Konstytucja RP, art. 70: 

„Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.  

Art.18  Ustawy określa sposób wykonywania obowiązku szkolnego: 

 „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełniania czynności ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewniania regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych (...) 

 

 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego oraz punktualnego chodzenia na zajęcia szkolne. 

2. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do poinformowania osobiście lub 

telefonicznie wychowawcy o nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni. Informację 

można przekazać poprzez sekretariat szkoły. 

3. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica (opiekuna prawnego) o 

nieobecności ucznia trwającej powyżej 3 dni, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia 

działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności.    

4. Uczeń usprawiedliwia nieobecność u wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie 

7 dni od powrotu do szkoły. Podstawą usprawiedliwienia jest zaświadczenie lekarskie 

lub usprawiedliwienie rodzicielskie (opiekuna prawnego) sporządzone w zeszycie 

usprawiedliwień. 

5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

6. Na dłuższą nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych tj. powyżej 7 dni, spowodowaną 

wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku). 

7. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z rodzicami podejmuje 

decyzję o wcześniejszym  zwolnieniu ucznia ze szkoły lub udaje się on do domu pod 

opieką wezwanego do szkoły rodzica (opiekuna prawnego) 

8. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji do 10 dnia kolejnego 

miesiąca.  

9. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut jest traktowane jak nieobecność na lekcji i należy 

ją usprawiedliwić jak każdą nieobecność na zajęciach. 

10.  W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć edukacyjnych danego z przedmiotu w 

trymestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel 

ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego 

na 2 tygodnie przed końcem trymestru. 

11. Każdy nauczyciel przedmiotu ma obowiązek powiadomić wychowawcę o powtarzających 

się nieobecnościach ucznia na jego zajęciach. Wychowawca omawia powody z uczniem, 

w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

12. Pedagog szkolny sprawuje nadzór nad frekwencją uczniów oraz trybem i formami 

usprawiedliwiania i w razie konieczności podejmuje stosowne działania.  

13. Jeżeli z różnych powodów uczeń nie uczestniczy w wycieczkach klasowych, szkolnych 

lub Zielonych Szkołach, to ma on obowiązek uczęszczania na zajęcia przygotowane przez 

szkołę.     


