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§32 

1. Zwolnienia uczniów i usprawiedliwienia ich nieobecności na zajęciach szkolnych należą do kompetencji 

Rodziców/ prawnych opiekunów. Usprawiedliwieniu podlegają, wyłącznie nieobecności spowodowane 

chorobą ucznia lub ważną przyczyną losową.  

2. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych, z przyczyn innych niż 

wymienione w §32 pkt 1 i na czas dłuższy niż 3 dni, Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest wystąpić z 

pisemnym wnioskiem do Dyrektora szkoły o wyrażenie zgody. Dyrektor szkoły po analizie przyczyn 

ewentualnego zwolnienia ocenia jego zasadność.  

3. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania zajęć dydaktycznych oraz 

przerw międzylekcyjnych.  

4. Zwolnienia ( tylko z ważnych przyczyn) w czasie trwania zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy, 

wyłącznie na podstawie pisemnego zwolnienia Rodzica/ opiekuna prawnego, z adnotacją „ Biorę na siebie 

odpowiedzialność za syna/ córkę w tym czasie”. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń 

zobowiązany jest uzyskać zgodę na zwolnienie od wicedyrektora lub dyrektora szkoły.  

5. W szkole obowiązują następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień:  

a) nieobecności ucznia usprawiedliwiane są przez wychowawcę na pisemny wniosek Rodziców/ prawnych 

opiekunów; musi on być przesłany wychowawcy, poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym, w terminie 

jednego tygodnia od dnia ustania nieobecności,  

b) usprawiedliwienie przesłane po terminie nie będzie honorowane, a nieobecności będą traktowane jako 

nieusprawiedliwione,  

c) nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania,  

d) w przypadku nagłej niedyspozycji dziecka, uniemożliwiającej mu efektywny udział w zajęciach, szkoła 

powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji Rodzica/ opiekuna, który zobowiązany jest do odebrania 

dziecka ze szkoły i wypełnienia w sekretariacie szkoły stosownego druku zwolnienia,  

e) uczeń, który samowolnie oddali się z zajęć bez pisemnego zwolnienia nie może mieć usprawiedliwionej 

nieobecności, nieobecność ta traktowana jest jako ucieczka z zajęć,  

f) nieobecności uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach, zawodach i innych imprezach 

szkolnych, wynikających z planu pracy szkoły, są odnotowywane w dzienniku elektronicznym jako „inna 

obecność”.  
 


