
Załącznik do Uchwały nr 7/2021/2022 Rady Pedagogicznej  
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego  

w Czerwonaku z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

  

REGULAMIN  
usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

na obowiązkowych zajęciach szkolnych 

oraz procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  

na prośbę rodzica 

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

 

 

Przygotowano na podstawie:  
 

1) art. 99 pkt. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

2) Statutu Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

1) uczniach/nauczycielach – należy przez to rozumieć uczniów/nauczycieli Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, 

2) wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez 

dyrektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy (w przypadku przedłużającej się 

nieobecności wychowawcy), 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Józefa Wybickiego w Czerwonaku, 

4) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku. 

§ 2. Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności 

1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się na 

lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 

minut od jej rozpoczęcia – nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie.  

2. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych 

zajęć lekcyjnych.  

3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej 

klasy.  

4. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności:  

a) pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna przesłana do wychowawcy klasy za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

b) w sytuacjach szczególnych ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej 

rozmowie z wychowawcą.  
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5) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. 

6) Uczniom biorącym udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych 

uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę – wpisuje się w dzienniku, że są 

zwolnieni z zajęć lekcyjnych. 

7) Jeśli nieobecność ucznia jest dłuższa niż trzy dni, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany 

nie później niż trzeciego dnia zawiadomić wychowawcę klasy o nieobecności  

i przewidywanym terminie powrotu dziecka do szkoły. Przez powiadomienie rozumie się 

przekazanie do sekretariatu informacji telefonicznie, mailowo albo powiadomienie wychowawcy 

w formie przez niego ustalonej na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym. 

8) W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności 

ucznia w szkole, trwającej powyżej trzech dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia 

działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności. 

9) Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za 

nieusprawiedliwione. 

§ 3. Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na prośbę rodzica  

1. Ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych na pisemną prośbę rodziców 

poprzez dziennik elektroniczny – wiadomość wysłana do wychowawcy klasy i 

odpowiedniego sekretariatu szkoły w dniu poprzedzającym termin zwolnienia ucznia z 

zajęć lub zwolnienie w formie papierowej przekazane wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca klasy przekazuje informację o zwolnieniu ucznia nauczycielowi, z którym uczeń 

ma zaplanowaną lekcję.  

3. Wychowawca lub zwalniający nauczyciel zgłasza w sekretariacie zwolnienie ucznia, a 

sekretarz szkoły odnotowuje w zeszycie wyjście ucznia ze szkoły, o czym powiadamia osobę 

dyżurującą przy wejściu do szkoły.  

4. W przypadku zwolnienia w formie papierowej wychowawca lub zwalniający nauczyciel 

potwierdza swoim podpisem możliwość opuszczenia szkoły. Uczeń dostarcza zwolnienie do 

sekretariatu.  

5. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie 

dziecka.  

6. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod 

warunkiem, że rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły. Odbiór dziecka ze szkoły zgłasza 

wychowawcy lub innemu nauczycielowi. Zwolnienie ucznia odnotowuje się w zeszycie wyjść 

uczniów ze szkoły, który znajduje się w sekretariacie.  

7. Uczeń za zgodą rodziców może opuścić szkołę samodzielnie, tylko i wyłącznie po otrzymaniu 

potwierdzenia tej decyzji poprzez wysyłanie informacji przez dziennik elektroniczny do 

wychowawcy klasy i sekretariatu 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie Statutu Szkoły i przepisów wyższego rzędu. 

2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków Rady Pedagogicznej.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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4. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje odrębny sposób potwierdzania 

uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności 

uczniów na zajęciach edukacyjnych. 


