PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
ORAZ EGZEKWOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
Statut Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie
1. Wychowawca informuje rodziców o sposobach usprawiedliwiania nieobecności ucznia
na zajęciach lekcyjnych – forma pisemna z czytelnym podpisem rodzica (opiekuna).
2. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
3. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do systematycznej kontroli frekwencji swoich
dzieci.
4. Za terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest wychowawca
klasy.
5. Za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych
odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. W przypadku często powtarzającej się
absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku wychowawcy i zgłasza
wychowawcy.
6. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecność ucznia na
zajęciach dydaktycznych bezpośrednio po jego powrocie do szkoły, nie później niż w ciągu
3 dni.
7. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na podstawie zaświadczenia
lekarskiego lub pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica. Dopuszcza się
usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie telefonicznej, jeśli wcześniej zostało to
uzgodnione przez wychowawcę z rodzicem.
8. Wszystkie usprawiedliwienia i zwolnienia wychowawca gromadzi i przechowuje do
końca roku szkolnego.
9. Uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości szkolnych z okresu nieobecności. Czas i
sposób nadrobienia zaległości ustala z nauczycielami przedmiotów.
10. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny, gdy nieobecności budzą
podejrzenie wagarów lub znacząco przedłużają się i nie są na bieżąco usprawiedliwiane
wychowawca telefonicznie lub pisemnie kontaktuje się z rodzicem(opiekunem), prosi o
przybycie do szkoły. Przeprowadza rozmowę z rodzicem (opiekunem) i uczniem,
przypomina rodzicowi (opiekunowi) obowiązującą procedurę (odnotowuje to spotkanie i
rozmowę w dzienniku wychowawcy).
11.
Jeżeli rodzic (opiekun) dziecka realizującego obowiązek szkolny się nie zgłasza lub
sytuacja powtarza się, wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
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Pedagog/psycholog telefonicznie lub pisemnie kontaktuje się z rodzicem (opiekunem)
ucznia, prosi o przybycie do szkoły. Przeprowadza rozmowę z rodzicem (opiekunem) i
uczniem (odnotowuje ten fakt w dzienniku pedagoga szkolnego).
12.
Jeśli kontakt z rodziną ucznia realizującego obowiązek szkolny dalej jest
utrudniony, a uczeń opuszcza lekcje, dyrektor wszczyna odpowiednią procedurę prawną
zgodnie z art. 20 oraz art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty i informuje sąd rodzinny.
13.
W przypadkach, gdy nieobecności ucznia realizującego obowiązek nauki budzą
podejrzenie wagarów lub znacząco przedłużają się i nie są na bieżąco usprawiedliwiane
wychowawca telefonicznie lub pisemnie kontaktuje się z rodzicem(opiekunem), prosi o
przybycie do szkoły. Przeprowadza rozmowę z rodzicem (opiekunem) i uczniem. Jeśli
nieobecności ucznia trwają nadal dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów.
14. Nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania.
15. O przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium, szpital,
przewlekła choroba) rodzice(opiekunowie) są zobowiązani powiadomić wychowawcę
(osobiście, pisemnie lub telefonicznie).
16.
Rodzic (opiekun) może zwolnić dziecko z lekcji w danym dniu (wizyta u lekarza,
sprawy rodzinne itp.) . Uczeń powinien wtedy przynieść od rodzica (opiekuna) informację
na piśmie.
Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wyłącznie wychowawca klasy. W przypadku
nieobecności wychowawcy klasy uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez
wicedyrektora, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie rodzica i przekazuje je
wychowawcy klasy.
17.
Ucznia z lekcji może zwolnić nauczyciel - opiekun, po uprzednim uzgodnieniu z
wychowawcą w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w
trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów, imprez, wyjść.
18.
Uczeń, Gimnazjum, który z powodu złego samopoczucia lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia nie może uczestniczyć w zajęciach, może opuścić teren szkoły tylko pod
opieką rodzica(prawnego opiekuna) lub upoważnionej przez rodzica/opiekuna dorosłej
osoby:
Uczeń liceum może z tych samych powodów opuścić szkołę wyłącznie na zasadach
uzgodnionych każdorazowo przez wychowawcę z rodzicem.

Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
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