
 

 

 

Procedura postępowania w przypadku, 
 gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia szkolne. 

 
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA 

 
1. Uczeń ma prawo do opuszczania lekcji tylko z powodu choroby lub bardzo ważnych przyczyn 

osobistych. 
2. Nieobecność ucznia w szkole może być usprawiedliwiona tylko z ważnych powodów. Jeżeli 

uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji (np. z powodu wizyty u lekarza), 
powinien przynieść od rodziców informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt. Opuszczenie 
szkoły bez pisemnej informacji lub osobistej rozmowy z rodzicem (podczas nagłego odbioru 
dziecka) jest równoznaczne z samowolnym opuszczeniem szkoły przez ucznia – bez 
usprawiedliwienia opuszczonych godzin. 

3. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia do 15 minut od 
rozpoczęcia lekcji. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli 
uczeń zgłosi się na lekcję do 15 minut od jej rozpoczęcia nauczyciel odnotowuje w dzienniku 
lekcyjnym spóźnienie. 

4. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej 
godzinie zajęć lekcyjnych. 

5. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone przez ucznia lub rodzica do wychowawcy  
w terminie 3 dni od dnia powrotu do szkoły. Konieczne jest podanie dokładnych dat  
i przyczyny nieobecności. Wychowawca na tej podstawie usprawiedliwia nieobecności ucznia. 

6. Jeżeli w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły lub do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne 
posiedzenie rady pedagogicznej, uczeń nie dostarczy usprawiedliwienia, godziny zostają 
nieusprawiedliwione. 

7. Jeżeli nieobecność ucznia trwa, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, rodzice/opiekunowie 
ucznia mają obowiązek poinformowania wychowawcy danej klasy o przyczynach powstania 
tej nieobecności. 

8. Jeżeli uczeń nie przychodzi na początkowe lekcje lub ma być zwolniony z lekcji końcowych, 
w tym samym dniu dostarcza wychowawcy lub innemu nauczycielowi, z którym ma lekcje 
zwolnienie, w którym musi być podana godzina wyjścia ucznia ze szkoły. 

9. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania bez zwolnienia budynku szkolnego  
w czasie cyklu zajęć.  

10. W sytuacji złego samopoczucia uczeń zgłasza się do gabinetu lekarskiego lub sekretariatu. 
Opuszczenie szkoły przez ucznia może nastąpić jedynie pod opieką rodziców lub 
wyznaczonych przez nich osób dorosłych. 

11. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego z całości lub części roku szkolnego 
winny być dostarczone dyrektorowi szkoły w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza 
wraz z wnioskiem rodziców w tej sprawie. 

12. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek 
przebywania podczas tych zajęć pod opieką nauczyciela przedmiotu. Jeżeli lekcja 
wychowania fizycznego jest na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być na niej 
nieobecny na prośbę rodziców złożoną na piśmie. 

13. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach  
i zostali oddelegowani przez szkołę są liczeni jako obecni na zajęciach.  

14. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie, mają 



obowiązek przebywania podczas tych zajęć w świetlicy lub bibliotece szkolnej, tylko 
wówczas, gdy lekcje te odbywają się pomiędzy innymi zajęciami w ciągu dnia. 

15. Uczeń, u którego ilość godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30 zostaje wezwany wraz  
z rodzicami na rozmowę do wychowawcy, przeprowadzaną w obecności pedagoga szkolnego. 
Uczeń zobowiązuje się do regularnego uczęszczania do szkoły.  

16. W przypadku powtarzających się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych, dyrektor, 
wychowawca i pedagog podejmują decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

 



 
 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW 
 

1. Rodzice mają obowiązek (wynikający z ustawy o systemie oświaty - art.18 pkt.2) 
zapewnienia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Obowiązek ten spoczywa na obojgu 
rodzicach lub opiekunach prawnych ucznia.  

2. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia szkolne  
i dbać o to, by dziecko nie opuszczało lekcji bez ważnej przyczyny. 

3. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy osobiście lub 
telefonicznie o przyczynie nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 7 dni (np. pobyt  

w szpitalu, przewlekła choroba, inne okoliczności), a nie po powrocie dziecka do szkoły. 
4. Rodzice są zobowiązani do usprawiedliwienia dziecka w ciągu 3 dni od jego powrotu do 

szkoły, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie rady 
pedagogicznej. 

5. Rodzice zwalniający ucznia z pierwszych lub ostatnich lekcji w tym samym dniu przekazują 
wychowawcy lub innemu nauczycielowi (z którym uczeń ma lekcje) usprawiedliwienie,  

w którym musi być podany czas wyjścia dziecka ze szkoły. 
6. W przypadku zwolnienia dziecka z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego (z całości lub 

części roku szkolnego) rodzice dostarczają zwolnienie lekarskie oraz własnoręcznie 
podpisany wniosek do dyrektora szkoły (7 dni od daty wystawienia informacji przez 
lekarza).  

7. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub notorycznych spóźnień rodzice mają 
obowiązek utrzymywania systematycznych kontaktów z wychowawcą lub pedagogiem 
szkolnym oraz przestrzegania podjętych wspólnie ustaleń. 

8. W przypadku otrzymania informacji od wychowawcy, że dziecko ma powyżej 30 godzin 
nieobecnych nieusprawiedliwionych, rodzic ma obowiązek zgłosić się na rozmowę 
wyjaśniającą z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Rodzic wraz z dzieckiem podpisują 
zobowiązanie do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego. 

9. W przypadku powtarzających się nieobecności nieusprawiedliwionych, dyrektor, 
wychowawca i pedagog podejmują decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

10. Do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, który opuścił co najmniej 50 % zajęć 
dydaktycznych w miesiącu i są to godziny nieusprawiedliwione, dyrektor szkoły wysyła 
upomnienie w sprawie wykonywania obowiązku szkolnego-nauki przez dziecko (do 
obydwojga rodziców, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Jest ono wezwaniem 
rodziców do zapewnienia dziecku spełniania obowiązku nauki pod rygorem wszczęcia 
egzekucji. 

 


