
Regulamin usprawiedliwień i zwolnień 
 

 

1) Nieobecności na zajęciach edukacyjnych należy usprawiedliwiać według określonych zasad: 

 

a) nieobecność ucznia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły; 

b) formy usprawiedliwienia  stanowią: 

• zapis dokonany przez rodzica lub prawnego opiekuna w: 

➢ w dzienniku elektronicznym; lub 

➢ w notesie usprawiedliwień i zwolnień, z ponumerowanymi kartkami,  

                        z podpisem wychowawcy oraz rodzica lub prawnego opiekuna; 

• zaświadczenie lekarskie; 

• zaświadczenie z instytucji państwowych lub samorządowych; 

• informacja w dzienniku elektronicznym od nauczyciela lub dyrektora szkoły w 

przypadku udziału w uroczystościach szkolnych; 

• informacja w dzienniku elektronicznym od innego pracownika szkoły np. 

psychologa lub pedagoga; 

c) usprawiedliwienie ma formę pisemnego oświadczenia i powinno zawierać następujące 

informacje: 

• imię i nazwisko ucznia; 

• klasę ucznia oraz nazwisko wychowawcy; 

• datę i zajęcia (przedmioty), na których uczeń był nieobecny; 

• przyczynę nieobecności ucznia w szkole; 

• imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub jego czytelny podpis; 

• datę wystawienia usprawiedliwienia przez rodzica/opiekuna prawnego. 

d) w wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwienie może mieć formę ustnego oświadczenia 

przekazanego wychowawcy przez rodzica/opiekuna prawnego; 

 

2) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o 

przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień, najszybciej jak to jest możliwe. 

 

3) W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego o nieobecności 

ucznia w szkole trwającej dłużej niż 7 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań 

mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności. 

   

4) Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli istnieje 

uzasadnione podejrzenie co do wiarygodności przedstawionego przez ucznia 

usprawiedliwienia. 

 

5) Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica/opiekuna 

prawnego, pobyt w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie. 

 

6) Uczeń ma prawo zwolnić się z lekcji, jeżeli: 

 

 a) rodzic/opiekun prawny napisze w dzienniku elektronicznym informację o zwolnieniu; lub 

  

 b) uczeń przedstawi w notesie wychowawcy klasy, nauczycielowi uczącemu bądź osobie 

 zajmującej stanowisko kierownicze w szkole zwolnienie napisane i podpisane przez 

 rodzica/prawnego opiekuna; lub 

  

 c) rodzic/opiekun prawny osobiście stawia się w szkole; jeżeli wychowawca/ nauczyciel nie 



 otrzymał pisemnego zwolnienia ucznia, fakt ten rodzic/opiekun prawny odnotowuje w 

 zeszycie zwolnień w sekretariacie; lub 

 

 d) w sytuacjach nagłych na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna prawnego (jeśli możliwa 

 jest weryfikacja tożsamości osoby dzwoniącej); fakt ten odnotowuje osoba zwalniająca 

 ucznia w zeszycie zwolnień w sekretariacie. 

 

7) Wychowawca winien odnotować w dzienniku elektronicznym zwolnienie ucznia, zaznaczając 

odpowiednią godzinę lub godziny lekcyjne, z których uczeń jest zwolniony. W przypadku, 

gdy uczeń przedstawia zwolnienie w notesie usprawiedliwień i zwolnień, informację tę 

podpisuje. 

 

8) Nauczyciel zwalniający ucznia z lekcji winien poinformować o tym fakcie nauczyciela, który 

planowo ma następną lekcję z klasą zwalniającego się ucznia; powyższa informacja może być 

przekazana ustnie lub pisemnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.   

 

9) Na najbliższej lekcji wychowawczej uczeń winien poinformować wychowawcę o zwolnieniu, 

w przypadku gdy zwolnienia dokonał inny nauczyciel lub osoba zajmująca stanowisko 

kierownicze w szkole. 

 

10) Zwolnienie ma formę pisemnego oświadczenia i powinno zawierać następujące informacje: 

• imię i nazwisko ucznia; 

• klasę ucznia oraz nazwisko wychowawcy; 

• datę i godziny lekcyjne (przedmioty), z których uczeń ma być zwolniony; 

• uzasadnienie lub powód zwolnienia ucznia; 

• imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub jego czytelny podpis; 

• datę wystawienia usprawiedliwienia przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

11) Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych na wniosek pielęgniarki szkolnej w danym dniu może 

nastąpić w oparciu o poniższe zasady: 

 

a) decyzję o zwolnieniu podejmuje pielęgniarka szkolna na podstawie oceny stanu zdrowia i 

samopoczucia ucznia, w razie potrzeby konsultując się z wychowawcą klasy lub 

dyrektorem bądź wicedyrektorem szkoły; 

b) zamiar zwolnienia ucznia musi być uzgodniony telefonicznie z rodzicem/opiekunem 

prawnym dziecka. Pracownik szkoły kontaktujący się z rodzicem/opiekunem prawnym ma 

obowiązek zapisać ten fakt w zeszycie zwolnień w sekretariacie, podając imię i nazwisko 

oraz klasę dziecka, imię i nazwisko rozmówcy, przebieg rozmowy, datę i godzinę 

połączenia; 

c) w sytuacji, w której nie jest wskazane, by uczeń sam opuścił szkołę, rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka; 

d) w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym lub 

odmowy odebrania dziecka, uczeń pozostaje na terenie szkoły pod opieką pielęgniarską 

lub pedagogiczną do końca zajęć lekcyjnych, zgodnym z planem lekcji w danym dniu. 

 

12) Rodzic/opiekun prawny może upoważnić osoby trzecie do odbioru dziecka ze szkoły. W 

upoważnieniu rodzic/opiekun prawny podaje imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka oraz stopień pokrewieństwa. Upoważnienie ma formę pisemną, przedłożoną u 

wychowawcy. 

 

13) W sytuacjach awaryjnych wychowawca, nauczyciel lub osoba sprawująca stanowisko 

kierownicze w szkole może dopuścić odbiór dziecka przez osobę spoza listy  upoważnionych, 



za uprzednim pisemnym (dziennik elektroniczny) lub telefonicznym powiadomieniem szkoły 

przez rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem danych tej osoby. 

 

14) Wychowawca, nauczyciel lub osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole może nie 

wyrazić zgody na zwolnienie ucznia z zajęć, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie co do 

wiarygodności przedstawionego przez ucznia zwolnienia lub tożsamości rodzica/opiekuna 

prawnego zwalniającego ucznia przez telefon. 

 

15) Wychowawca, nauczyciel lub osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole może nie 

wyrazić zgody na zwolnienie ucznia z zajęć, jeżeli istnieje podejrzenie, że dziecko odbierane 

jest przez osobę nietrzeźwą lub będącą pod wpływem środków odurzających – niezależnie od 

tego, czy jest to rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona. 

 
16) Od momentu zwolnienia ucznia z zajęć na podstawie pisemnej lub ustnej prośby 

rodzica/opiekuna prawnego albo jego zgody na wniosek pielęgniarki szkolnej, za 

bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/opiekun prawny. 

 

17) Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia nie będzie usprawiedliwione. 

 

 

 

 

 

 

 


