
Regulamin Usprawiedliwiania Nieobecności i Indywidualnych Zwolnień
w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

a. art. 70 ust. 1: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa,

b. art.18 : Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

— dopełniania czynności ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

— zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

— zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

szkolnych

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami

3. Statut Szkoły

§1

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego oraz punktualnego uczęszczania na zajęcia

szkolne.

2. O nieobecności dziecka przekraczającej 3 dni robocze rodzic (opiekun prawny)

niezwłocznie informuje wychowawcę przez dziennik internetowy oraz sekretariat

szkoły.

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

nieobecności ucznia trwającej powyżej 3 dni roboczych wychowawca jest

zobowiązany do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny

nieobecności.

4. Rodzic (opiekun prawny) usprawiedliwia nieobecność u wychowawcy klasy w

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych od powrotu dziecka do szkoły.

Podstawą usprawiedliwienia jest zaświadczenie lekarskie dostarczone do sekretariatu

szkoły lub usprawiedliwienie rodzica (opiekuna prawnego) przesłane przez dziennik

internetowy.

5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

6. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z rodzicami

(opiekunami prawnymi) podejmuje decyzję o wcześniejszym zwolnieniu ucznia ze

szkoły. Zdrowy uczeń może opuścić szkołę samodzielnie tylko wtedy, gdy rodzic

(opiekun prawny) prześle usprawiedliwienie przez dziennik internetowy. Uczeń



chory musi zostać odebrany przez rodzica (opiekuna prawnego) lub upoważnioną

osobę.

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

należy ją usprawiedliwić jak każdą nieobecność na zajęciach.

8. Każdy nauczyciel przedmiotu ma obowiązek powiadomić wychowawcę o

powtarzających się nieobecnościach ucznia na jego zajęciach. Wychowawca

informuje o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

9. Wychowawca klasy sprawuje nadzór nad frekwencją uczniów oraz trybem

usprawiedliwiania i w razie konieczności kontaktuje się z rodzicami (opiekunami

prawnymi) ucznia oraz z pedagogiem szkolnym.

§2

1. W przypadku usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego

realizowanych na basenie, rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek przesłać

usprawiedliwienie do wychowawcy przez dziennik szkolny do godz. 9:00 danego

dnia.

2. Jeżeli z różnych powodów uczeń nie uczestniczy w wycieczkach szkolnych, to ma on

obowiązek uczęszczania na zajęcia przygotowane przez szkołę. Rodzic (opiekun

prawny) ma obowiązek usprawiedliwić ewentualną nieobecność ucznia.

Uchwalono i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2022 r.

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej

im. Rady Europy w Lubinie

mgr Marta Pilecka-Lalewicz


