
PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA  NIEOBECNOŚCI  UCZNIÓW NA 
ZAJĘCIACH  EDUKACYJNYCH  I  ZWALNIANIA Z  TYCH ZAJĘĆ 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne. 
2. Za terminowe usprawiedliwianie nieobecności w szkole odpowiada uczeń i jego 

rodzic. 
3.  Za terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest wychowawca 

klasy. 
4.  Za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych 

odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. W przypadku stwierdzenia często 
powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, problem zgłasza  
wychowawcy. 

5. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na podstawie  pisemnej informacji, 
która zawiera: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, datę usprawiedliwianej 
nieobecności, uzasadnienie przyczyny nieobecności oraz czytelny podpis rodzica    
(zał. 1). Usprawiedliwienie może mieć miejsce również poprzez dziennik 
elektroniczny oraz telefonicznie. 

6. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić niezwłocznie po powrocie ucznia 
do szkoły.  

7. Zwolnienie ucznia z części zajęć może mieć miejsce wyłącznie na pisemną prośbę 
rodzica (zał. 2). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwolnienie telefoniczne 
u wychowawcy klasy. 

8. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcę 
klasy o nieobecności dziecka w szkole przekraczającej 3 dni nauki.  Poinformowanie 
telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem. 

9. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości 
szkolnych. 

10. W przypadku nie poinformowania szkoły o nieobecności dziecka przekraczającej       
3 dni nauki, wychowawca ucznia zobowiązany jest do podjęcia działań mających na 
celu wyjaśnienie przyczyn tej nieobecności. 

11. Informacja o dłuższej absencji ucznia jest przekazywana rodzicowi telefonicznie lub 
listownie. W przypadku braku kontaktu z rodzicem -  pedagog, psycholog, 
wychowawca udają się na wywiad środowiskowy do domu ucznia. W szczególnych 
przypadkach sprawa może być skierowana przez szkołę do Sądu Rodzinnego i dla 
Nieletnich. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia 
przyczyny  nieobecności dziecka w szkole. Informacja o powiadomieniu rodzica 
powinna być odnotowana w dzienniku. 

12. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) ze szkołą,  ( nie uczestniczy w 
zebraniach i konsultacjach, nie kontaktuje się ze szkołą)  rodzic otrzymuje przesłane 
listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko 
nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z 
wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest 
zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. 

13. W sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 
szkoły kieruje wniosek o wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego  
do organu egzekucyjnego, którym jest gmina Sokółka. 

 
 



ZAŁ.1 

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH 

 
Proszę o usprawiedliwienie nieobecności  w szkole ……………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                            imię i nazwisko dziecka, klasa 
 
w dniu ( dniach ) ……………………………………………………………………………… 
 
z powodu ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
                                                        ................................................................................ 
                                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić  niezwłoczniei po powrocie dziecka do szkoły. 
 

 

 

ZAŁ. 2 

ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ 

Proszę o zwolnienie  ……………………………………................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                            imię i nazwisko dziecka, klasa 
 
w dniu  …………………… z zajęć: ………………………………………………………… 
 
z powodu ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
                                                        ................................................................................ 
                                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

 


