
REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE 

 
 
 

 
§ 1 

Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole na lekcjach w jak najkrótszym 

terminie i nie później niż w ciągu 3 dni, licząc od pierwszego dnia powrotu do szkoły. 

 

§ 2 

Usprawiedliwiania nieobecności dokonuje wychowawca klasy. 

 

§ 3 

 Podstawą do usprawiedliwiania nieobecności mogą być: 

1) usprawiedliwienia na piśmie od rodziców lub prawnych opiekunów, 

2) zwolnienia ustne lub na piśmie z kilku lekcji lub całego dnia (uzgodnione  

z nauczycielami mającymi zajęcia w danym dniu) przez innego nauczyciela,  

3) zwolnienia lekarskie. 

 

 

§ 4 

Dokumentację stanowiącą podstawę do usprawiedliwiania przechowuje do końca danego roku 

szkolnego wychowawca klasy,  a długoterminowe zwolnienia lekarskie z zajęć wychowania 

fizycznego nauczyciel tego przedmiotu.  

 

§ 5 

1. Zasady zwalniania ucznia z lekcji: 

1) z pojedynczej lekcji zwalnia i nieobecność usprawiedliwia nauczyciel przedmiotu, 

2) z kilku lekcji lub całego dnia zwalnia i nieobecność usprawiedliwia wychowawca klasy  

lub dyrektor szkoły, 

3) organizatorzy wycieczek zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy o planowanych 

nieobecnościach uczniów z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. 

2. Powyższe  zasady  nie  ograniczają  uprawnień  opiekuna  Samorządu  określonych 

    w Regulaminie Samorządu Szkolnego.  

 

 



 

§ 6 

Zwalniać ucznia można jedynie w uzasadnionych przypadkach. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiadają poszczególni nauczyciele. 

 

 

§ 7 

1. Uczeń jest zobowiązany każdorazowo usprawiedliwić spóźnienie na lekcję.  

2. Jednorazowe spóźnienie nie może przekroczyć 15 minut. Dłuższe spóźnienie może być  

dla nauczyciela prowadzącego lekcję podstawą do niezaliczenia obecności. 

3. Konsekwencje spóźnień określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 

 

 

§ 8 

1) Za nieusprawiedliwione godziny uczeń może dodatkowo ponieść następujące 

konsekwencje: 

1) po przekroczeniu 20 godzin w roku – nagana wychowawcy klasy, 

2) po przekroczeniu 30 godzin w roku – nagana dyrektora szkoły.  

2) Kary nagany wychowawcy klasy i dyrektora anuluje się po zakończeniu roku szkolnego,  

w którym zostały udzielone. 

3) Szczegółowe konsekwencje nieusprawiedliwionych godzin określają Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania. 

 

 

§ 9 

O wszystkich karach zastosowanych wobec ucznia wychowawca informuje rodziców  

lub prawnych opiekunów ucznia. 

 

§ 10 

Przed postawieniem wniosku o naganę z ostrzeżeniem wychowawca  ma obowiązek przestawić 

dyrektorowi szkoły zastosowane do tej pory środki wychowawcze zmierzające do poprawy 

sytuacji. 

 
 
 


