
REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

 ( załącznik do Statutu ZSO nr4 w Rzeszowie) 

ZASADY OGÓLNE USPAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI 

1. Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z 

późniejszymi zmianami) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i 

obowiązkowi nauki są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 

na zajęcia szkolne oraz do zapewnienia warunków umożliwiających przygotowywanie 

się do zajęć szkolnych ( artykuł 18). 

2. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i wszystkie zajęcia 

dydaktyczno- wychowawcze. Zastępstwa są lekcjami obowiązkowymi i wymagana 

jest obecność uczniów. 

3. 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.  

4. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają 

obowiązek usprawiedliwić nieobecność w terminie 7 dni od momentu jego powrotu do 

szkoły. 

5. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności: 

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

2) ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z 

wychowawcą. 

6. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest 

wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny usprawiedliwienia 

nieobecności uczniów tej klasy dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły. 

7. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo 

wezwać rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.  

8. Nieobecności mogą usprawiedliwiać: 

1) rodzice, 

2) lekarz, 

3) nauczyciel danej szkoły, 

4) inna osoba (trener, przedstawiciel organizacji, itp.) w porozumieniu z rodzicem 

w przypadku nieobecności planowanej. 

5) pełnoletni uczeń 

9. W usprawiedliwieniu powinno się znaleźć: 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) data nieobecności ucznia (dokładna), 

3) przyczyna nieobecności ucznia, 

4) podpis rodzica/prawnego opiekuna. 



10. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste 

uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, 

sprawy urzędowe niezależne od ucznia. 

11. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że 

podane przez rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia powody są 

niewystarczające do usprawiedliwienia. 

12. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca 

uznaje za nieusprawiedliwione. 

13. Nieobecność nieusprawiedliwioną (N) wychowawca wpisuje do dziennika, gdy: 

1) uczeń uciekł z lekcji (nie pojawił się na lekcji), 

2) nieobecność nie została usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie. 

14. Spóźnienia międzylekcyjne usprawiedliwia nauczyciel, na którego lekcję uczeń 

przyszedł spóźniony oraz wychowawca. 

 

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ I JĘZYKÓW OBCYCH 

1. Uczeń może być zwolniony z poszczególnych przedmiotów, gdy posiada zwolnienie 

lekarskie z zajęć wychowania fizycznego/ technologii informacyjnej lub opinię z 

poradni psychologiczno- pedagogicznej zwalniającą z nauki drugiego języka obcego. 

W takich sytuacjach uczeń ma obowiązek być na zajęciach przedmiotu nie ćwicząc/ 

nie biorąc w nich udziału lub, w przypadku obowiązkowej nauki drugiego języka 

obcego, w odbywających się wówczas zajęciach techniki w innej klasie. 

2. W razie czasowej niedyspozycji uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcji 

wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia rodzica. 

3. W przypadku, gdy rodzice biorą odpowiedzialność za nieobecność ucznia na 

zajęciach wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i języków obcych, z 

których uczeń jest zwolniony zaświadczeniem lekarskim lub opinią z poradni, 

rodzice składają pisemne oświadczenie (oryginał u wychowawcy). Dotyczy to 

pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej w planie nauczania danego oddziału. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OSOBY ZWALNIANEJ Z ZAJĘĆ 

PRZEZ NAUCZYCIELI 

1. Uczniom biorącym udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych 

uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę – wpisuje się do 

dziennika: 

ud – udział w zawodach, 

uk – udział w konkursach, 

ns – nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OSOBY ZWALNIANEJ Z ZAJĘĆ 

PRZEZ RODZICA 

1. Zwalnianie uczniów z obowiązkowych zajęć szkolnych jest możliwe w dwóch 

sytuacjach: 



1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców/prawnych opiekunów, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby ucznia.  

2. Zwalniając ucznia z lekcji rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do 

wcześniejszego napisania zwolnienia w dzienniku elektronicznym do wychowawcy i 

nauczyciela, z którego zajęć uczeń jest zwalniany. W zwolnieniu powinny się znaleźć 

następujące informacje: 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) data zwolnienia z lekcji ucznia, 

3) informacja, po której godzinie należy zwolnić ucznia z lekcji, 

4) przyczyna zwolnienia ucznia z lekcji, 

5) podpis rodzica/prawnego opiekuna. 

3. W przypadku złego samopoczucia uczeń udaje się do gabinetu pielęgniarki, a w razie 

jej nieobecności do nauczyciela prowadzącego lekcję, który zawiadamia rodziców o 

potrzebie zwolnienia ucznia z zajęć. 

 

Zwalniając ucznia z lekcji, rodzic bierze automatycznie odpowiedzialność za dziecko. 

 

4. W przypadkach wyjątkowych nauczyciele mogą nie wyrazić zgody na zwolnienie z 

lekcji, bez podania przyczyny. 

SPOSÓB ZAPISYWANIA FREKWENCJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

1. Obowiązkiem nauczycieli i wychowawców jest stosowanie poniższego systemu 

oznaczeń nieobecności, jednolitego dla wszystkich: 

1)  „-”  – nieobecność ucznia, 

2) DN  –  dzień wolny od zajęć, 

3) Ew  – ewakuacja budynku szkoły, 

4) u     – nieobecność usprawiedliwiona, 

5) s     – spóźnienie, 

6) su   – spóźnienie usprawiedliwione, 

7) ns   – nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych, 

8) z     – zwolniony, 

9) N    – nieobecność niepodlegająca usprawiedliwieniu, 

10) PS   – nieobecności w szkole ucznia przebywającego w sanatorium lub szpitalu, 

11) ud – udział w zawodach, 

12) uk – udział w konkursach, 

13) ns – nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych. 

2. Rodzic ucznia przebywającego w sanatorium lub szpitalu zobowiązany jest 

powiadomić wychowawcę o tym fakcie. 

3. W przypadku usprawiedliwiania uczniów pełnoletnich zasady usprawiedliwiania 

ustala wychowawca z rodzicem i uczniem.  

 


