
Regulamin usprawiedliwienia nieobecności i zwalniania 

w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

1. Każda nieobecność ucznia powinna być wyjaśniona i usprawiedliwiona przez rodzica (prawnego 

opiekuna) ucznia. 

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego z 

wykorzystaniem funkcji usprawiedliwiania (dostępnej w zakładce Frekwencja) lub osobiście. 

Należy podać wiarygodną przyczynę absencji. 

3. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest również zwolnienie lekarskie lub dokument 

potwierdzający wykonywanie czynności urzędowych (np. wezwanie do sądu, wezwanie na 

komisję wojskową) lub potwierdzający udział w akcjach zorganizowanych przez inne podmioty 

(np. kluby sportowe, organizacje społeczne itp.). 

4. O przewidywanej nieobecności spowodowanej np. wizytą lekarską, komisją wojskową, ważną 

uroczystością rodzinną uczeń powinien poinformować wychowawcę klasy przynajmniej jeden 

dzień wcześniej. Potwierdzeniem sytuacji jest odpowiedni dokument lub usprawiedliwienie 

nieobecności ucznia przez rodzica (opiekuna). 

5. Nieobecności usprawiedliwia się w ciągu 14 dni liczonych od dnia ustania nieobecności. 

6. Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel. 

7. Wychowawca może usprawiedliwić 3 godziny nieobecności ucznia w semestrze na jego prośbę, 

jeśli uzna, że powód absencji jest racjonalny i wiarygodny (np. kłopoty komunikacyjne). 

8. Nie usprawiedliwia się godzin nieobecności będących w środku planu lekcji, gdy nie były one 

wcześniej zgłoszone wychowawcy; takie godziny (ucieczki z wybranych lekcji) od razu 

traktowane są jako nieusprawiedliwione. 

9. Wszystkie godziny nieusprawiedliwione wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za 

nieusprawiedliwione. 

10. Uczeń pełnoletni może w semestrze usprawiedliwić 4 swoje nieobecności (jedno 

usprawiedliwienie nie może przekraczać jednego tygodnia nauki). W przypadku większej ilości 

nieobecności może je usprawiedliwić za pomocą odpowiedniego dokumentu – patrz pkt.3  lub 

usprawiedliwia rodzic na ww. zasadach. 

Zasady zwalniania z lekcji 

11. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych w czasie ich trwania może nastąpić tylko na podstawie 

pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna) wysłanej za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego do wychowawcy (w razie jego nieobecności do wyznaczonego przez dyrektora 

nauczyciela lub wicedyrektora) oraz nauczycieli z zwalnianych lekcji . 



12. Prośba o zwolnienie powinna zostać wysłana przez rodzica (prawnego opiekuna) najpóźniej do 

godziny 8.00 w dniu, w którym uczeń ma zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych. W przeciwnym 

wypadku rodzic musi osobiście odebrać dziecko i wpisać ten fakt do zeszytu zwolnień w 

sekretariacie szkoły. 

13. Wychowawca odnotowuje w dzienniku w zakładce Zwolnienia i czasowe nieobecności ucznia 

nieobecność usprawiedliwioną na wybranych lekcjach. 

14. Samowolne opuszczenie zajęć przez ucznia będzie traktowane jak wagary i nie może być 

usprawiedliwione w terminie późniejszym. 

15. W przypadku nagłej niedyspozycji uczeń może zostać zwolniony na wniosek pielęgniarki 

szkolnej lub wychowawcy po uprzednim skontaktowaniu się z rodzicem (prawnym opiekunem) 

ucznia, który odbierze go ze szkoły na warunkach z pkt. 12. 

16. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w 

którym pozostała część klasy odbywa zajęcia lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela 

wychowania fizycznego. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic 

(prawny opiekun) może złożyć podanie do dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody na zwolnienie 

ucznia z tych lekcji do domu. 

17. Rodzic (prawny opiekun) zwalniając ucznia z zajęć lekcyjnych, bierze odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ucznia po opuszczeniu przez niego szkoły. 

18. Uczeń pełnoletni zwalniając się z lekcji musi zgłosić osobiście ten fakt wychowawcy a w sytuacji 

nieobecności wychowawcy wysłać wiadomość w dzienniku elektronicznym do wychowawcy i 

wpisać swoje wyjście ze szkoły do zeszytu zwolnień w sekretariacie – na tej podstawie 

nieobecność będzie usprawiedliwiona. 


