Procedura dotycząca nieobecności ucznia w szkole
1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dopilnować, by dziecko regularnie uczęszczało na
zajęcia szkolne i dbać o to, by nie opuszczało lekcji bez ważnej przyczyny.
2. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym zapoznaje (przypomina)
uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym procedurę dotyczącą nieobecności uczniów
w szkole. Uczniowie, rodzice/opiekunowie własnoręcznym podpisem potwierdzają fakt
zapoznania się z procedurą.
3. Uczeń ma prawo do opuszczania lekcji tylko z powodu choroby lub bardzo ważnych
przyczyn osobistych.
4. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na pierwsze w danym dniu
zajęcia lekcyjne do 15 minut od rozpoczęcia lekcji, a na kolejne zajęcia do 5 minut.
5. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli uczeń zgłosi się na
lekcje, do: odpowiednio 15 minut — pierwsze zajęcia i 5 minut — kolejne zajęcia, nauczyciel
odnotowuje w dzienniku ten fakt, jako spóźnienie.
6. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole
jest wychowawca klasy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to rodzic zwraca się z prośbą
o zwolnienie ucznia z poszczególnych lekcji w danym dniu. Wtedy to usprawiedliwienia
nieobecności dokonuje nauczyciel, z którego zajęć uczeń ma być zwolniony Prośba rodzica
o zwolnienie ucznia wymaga formy pisemnej i podania godziny wyjścia ucznia ze szkoły.
7. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności
w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności. Po upływie tego terminu nieobecności
pozostają nieusprawiedliwione.
8. Jeżeli nieobecność ucznia trwa, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, rodzic/opiekun prawny
ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.
9. Rodzic/opiekun prawny ucznia usprawiedliwia jego nieobecność w formie pisemnej
(własnoręczne pismo bądź wiadomość w e-dzienniku) podając termin i przyczynę
nieobecności.
10. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia każdej, nawet jednodniowej nieobecności
ucznia na podstawie zaświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli uzna, że podane
przez nich powody absencji ucznia nie są wystarczające do ich usprawiedliwienia. W tym
przypadku rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dostarczenia wychowawcy na piśmie
wszelkich informacji uzasadniających absencję ucznia w szkole (w tym — zwolnień
lekarskich, zaświadczeń o odbytych konsultacjach lekarskich, badaniach kontrolnych bądź
innych dokumentów medycznych, zaświadczeń instytucji itp. uzasadniających nieobecność
ucznia).
11. W przypadku odmowy przedłożenia w/w dokumentów wychowawca informuje pedagoga
szkolnego i dyrektora szkoły o przeszkodach uniemożliwiających faktyczne zbadanie
przyczyny nieobecności ucznia w szkole
12. Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy wzywa
rodzica/opiekuna prawnego celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia w szkole
i informuje o obowiązku przedłożenia w/w dokumentów w terminie 7 dni.
13. Rodzic ma obowiązek wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia w szkole i przedłożenia w/w
dokumentów. Odmowa podania przyczyn absencji i przedłożenia dokumentów powoduje
nieusprawiedliwienie nieobecności ucznia.
14. W przypadku powtarzających się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych szkoła może
zgłosić sprawę do Sądu Rodzinnego.
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15. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie cyklu
zajęć bez zwolnienia. Za szkody związane z niedostosowaniem się do tego zakazu przez
ucznia, pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
16. W sytuacji złego samopoczucia uczeń zgłasza się do gabinetu pielęgniarki, wychowawcy
klasy lub sekretariatu szkoły, które to mają obowiązek poinformowania rodzica / opiekuna
prawnego o stanie zdrowia ucznia. Opuszczenie szkoły przez ucznia może nastąpić jedynie
pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub wyznaczonych przez nich osób dorosłych.
17. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego z całości lub części roku szkolnego winno być
dostarczone dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od daty jego wystawienia przez lekarza.
18. Rodzic/opiekun prawny może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie
wychowanie fizycznego tylko w uzasadnionych przypadkach.
19. Uczniowie, którzy nie ćwiczą na zajęciach wychowanie fizycznego przebywają podczas tych
zajęć pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Jeżeli lekcja wychowania fizycznego
jest pierwszą bądź ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń może być na niej nieobecny na prośbę
rodziców/opiekunów prawnych złożoną na piśmie.
20. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie, mają
obowiązek przebywania podczas tych zajęć świetlicy lub bibliotece szkolnej.
21. Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych
wydarzeniach, związanych z funkcjonowaniem szkoły, zostają oddelegowani przez szkołę i są
liczeni jako obecni na zajęciach szkolnych. Nauczyciel, pod którego opieką będą uczniowie,
zobowiązany jest poinformować uprzednio o tym fakcie wychowawcę klasy, z której
pochodzą oddelegowani uczniowie. Wychowawca zapisuje ten fakt w dzienniku/dzienniku
elektronicznym z odpowiednią adnotacją.
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