
TRYB USPRAWIEDLIWIANIA DNI NIEOBECNYCH ORAZ ZWALNIANIA UCZNIÓW  

Z POJEDYNCZYCH LEKCJI 

 

II ETAP EDUKACYJNY KLASY ………………………. 

KLASA ………………………. 

WYCHOWAWCA KLASY: ………………………………………… 

 

I. USPRAWIEDLIWIANIE DNI NIEOBECNYCH 

1. Każdorazową nieobecność dziecka w szkole rodzice/prawni opiekunowie winni usprawiedliwić poprzez e-

dziennik lub w formie pisemnej, na oddzielnej kartce papieru.  

2. Usprawiedliwienie poprzez e-dziennik powinno być zamieszczone w korespondencji  

z wychowawcą najpóźniej  w terminie jednego tygodnia od momentu powrotu dziecka do szkoły. 

W przypadku niedotrzymania w/w terminu nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona.   

3. Usprawiedliwienie w formie pisemnej winno zawierać: imię i nazwisko dziecka, czas i powód nieobecności, 

podpis  rodziców/prawnych opiekunów oraz powinno być przedłożone wychowawcy klasy najpóźniej  w terminie 

jednego tygodnia od momentu powrotu dziecka do szkoły. W przypadku niedotrzymania w/w terminu 

nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona.   

4. Wychowawca klasy ma obowiązek przechowywania usprawiedliwień w formie pisemnej. 

 

II. ZWALNIANIE Z POJEDYNCZYCH LEKCJI 

1. Każdorazową prośbę o zwolnienie dziecka z pojedynczej/pojedynczych lekcji rodzice/prawni opiekunowie 

powinni przedstawić w formie pisemnej na oddzielnej kartce papieru. 

2. Zwolnienie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę i powód zwolnienia, liczbę godzin,  

z których dziecko ma być zwolnione, podpis rodziców/prawnych opiekunów oraz zobowiązanie 

rodziców/prawnych opiekunów, do  odpowiedzialności za dziecko w czasie wcześniejszego, samodzielnego 

powrotu ze szkoły. Zwolnienie powinno być przedstawione wychowawcy klasy  na początku zajęć danego dnia 

bądź, w przypadku jego nieobecności, wicedyrektorowi szkoły. 

3. Wychowawca klasy lub wicedyrektor szkoły, zwalniający dziecko ma obowiązek wypisania przepustki (w 

dzienniczku lub na kartce), na podstawie której nauczyciel pełniący dyżur w szatni lub p. szatniarka zezwolą 

dziecku na opuszczenie szkoły. 

4.  Dziecko, które nie posiada pisemnego zwolnienia, nie może opuścić szkoły. 

5. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły godziny lekcyjne, na których dziecko było nieobecne, nie 

zostaną usprawiedliwione. 

6. Wychowawca klasy ma obowiązek przechowywania zwolnień. 

 

III. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W CZASIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Każdorazową nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych rodzice/prawni opiekunowie winni usprawiedliwić 

poprzez e-dziennik w przeciągu tygodnia. 

 

............................................ 

        wychowawca klasy 



     

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z trybem usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania 

uczniów z pojedynczych lekcji w II etapie edukacyjnym. 
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Gdynia, dnia ……………………………... 


