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Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych 

w Zespole Szkół w Widuchowej 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.). 

 Statut ZS w Widuchowej 

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

 

 uczniach – należy rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Widuchowej, 

 rodzicach – należy rozumieć przez to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 

 Zespołu Szkół w Widuchowej, 

  wychowawcy – należy rozumieć przez to wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez dyrektora 

osobę pełniącą obowiązki wychowawcy, 

 dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej . 

 

§ 2 

MONITOROWANIE I DOKUMENTOWANIE FREKWENCJI UCZNIÓW 

 

I. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania stosownych zapisów w 

dziennikach lekcyjnych stosując znaki: 

1. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym spóźnienie. 

 „s” – uczeń spóźniony (do 15 minut) 

 ,,s>”– uczeń spóźniony powyżej 15 minut 

1.1 Uczeń, który się spóźnia na zajęcia, musi podać powód spóźnienia nauczycielowi prowadzącemu lekcję 

 „  -   ” uczeń nieobecny 

 „ u” - nieobecność usprawiedliwiona 

 „su” – spóźnienie usprawiedliwione 

 „ns” – nieobecność usprawiedliwiona (potrzeby szkolne np. zawody, konkursy itd..) 

 „z” lub zapis słowny- ,,zwolniony/na” – uczeń zwolniony w danym dniu, w trakcie trwania zajęć 

  „w” Wycieczka – uczeń uczestniczył w wycieczce, a jego nazwisko umieszczono w karcie wycieczki 

1.2 Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, akademie i inne konkursy 

organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. Uczniowie po skończonych konkursach, czy 

zawodach udają się na lekcje. 
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§ 3 

ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ZAWODY, KONKURSY I 

INNE IMPREZY SZKOLNE. 

1. Nauczyciel organizujący wyjazd sporządza w 2 egzemplarzach kartę wycieczki. 

2. Przedstawia kartę wycieczki dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, kopię pozostawia w sekretariacie, listę 

uczestników wiesza w pokoju nauczycielskim na tablicy informacyjnej. 

3. Uczeń, który był nieobecny z powodu reprezentowania szkoły, nie jest odpytywany z zajęć dnia poprzedniego. 

Uczeń uzupełnia notatki w ciągu trzech dni, a zadania domowe do zajęć, które odbywają się w dniu następnym. 

4. Jeżeli konkurs lub zawody trwają np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień przewidzianych jest np. 6 lekcji, 

uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale może być zwolniony z odpowiedzi. 

 

§ 4 

 

TRYB I WARUNKI USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI, SPÓŹNIEŃ. 

 

1. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. 

2. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli 

wychowawca jest nieobecny, usprawiedliwiania nieobecności uczniów tej klasy dokonuje nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły lub dyrektor szkoły. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia usprawiedliwiają nieobecności ucznia w zeszycie kontaktu z rodzicami, który 

zawiera: adresy, aktualne numery telefonów do rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, wzory podpisów. 

4. Każdy wniosek o usprawiedliwienie powinien zawierać opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole, datę i 

podpis rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Zgłoszenie wniosku o usprawiedliwienie odbywa się w ciągu 5 dni nauki szkolnej od powrotu ucznia do szkoły 

po nieobecności. 

6. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu) ma prawo 

przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie podczas swojej dłuższej nieobecności w domu ( wyjazd za granicę, pobyt w 

szpitalu) mogą wyznaczyć pełnoletnią osobę do usprawiedliwiania nieobecności swoich dzieci. 

8. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności: 

 pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem, 

 wyjątkowych sytuacjach ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą 

lub telefonicznie, 

 informacja pisemna rodzica przekazana przez e- dziennik, 

 zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach, 

 zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, zaświadczające, że 

nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń. 

9.  Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż 7 dni, rodzic/prawny opiekun ma 

obowiązek poinformowania o tym wychowawcy lub sekretariatu szkoły. Jeżeli do takiego powiadomienia nie 

dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej 

nieobecności. 

10. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać rodziców/opiekunów na 

rozmowę wyjaśniającą sporządza notatkę z takiej rozmowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem oraz 

podpisem rodzica/opiekuna prawnego lub skontaktować się z rodzicami telefonicznie i również sporządzić notatkę 

z tej rozmowy.  
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11. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o statut 

szkoły. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin uchwalony został przez radę pedagogiczną dnia 22 września 2016 r. 

 i obowiązuję od dnia uchwalenia 



 4 

PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

ZESPOLE SZKÓŁ W WIDUCHOWEJ 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) – art. 70 ust.  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi 

zmianami) – art. 15, 16, 18, 19, 20. 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 

szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232). 

4. Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą 

5. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 

1954). 

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225). 

 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach. 

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do 10 dnia każdego miesiąca obliczyć frekwencję, za dany miesiąc i 

wypełnić odpowiednie tabele w dzienniku oraz poinformowania pedagoga szkolnego o uczniach niespełniających 

obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% godzin).  

3. Na wniosek wychowawcy, pedagoga szkolnego dyrektor szkoły stosuje upomnienie w stosunku do rodziców ucznia 

niespełniającego obowiązku nauki, zobowiązujące do podjęcia wymienionego obowiązku w terminie 7 dni od daty 

doręczenia upomnienia. 

4. W razie niewykonania obowiązku we wskazanym terminie, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie 

egzekucji administracyjnej. Ponadto dyrektor powiadamia Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Wydział do Spraw 

Nieletnich o zagrożeniu demoralizacją. 

5. Pedagog szkolny do 15 dnia, każdego miesiąca przekłada dyrektorowi absencje uczniów ( zestawienie absencji 

klas, i uczniów o największej absencji  w danym miesiącu) 

 

ZAŁĄCZNIKI NIŻEJ WYMIENIONE SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ PROCEDURY: 

  

Załącznik Nr 1 - Upomnienie Dyrektora Szkoły  

Załącznik Nr 2 - Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. 
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Załącznik Nr 1 

                                                                                   

Widuchowa, dnia ……………………… 

  

 

                               Pan/Pani                              

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

                                                                               (imię i nazwisko rodzica albo opiekuna prawnego dziecka) 

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

        (adres zamieszkania)                                                         

  

UPOMNIENIE 

  

        Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust.1 oraz art. 19 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   7  września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.  z 2004 r.  Nr 256, 

poz. 2572  z późn. zm.) wzywam  

………………………………………………………………………………………………… 

/ jak wyżej- rodzic lub opiekun prawny dziecka/ 

do realizacji obowiązku szkolnego poprzez dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

szkoły*/ z zapewnieniem  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne*....................................................................................................................................................   

/imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia/ 

 

Powyższy obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa tj. art.18 ust.1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o 

systemie oświaty, należy wykonać w terminie 7 dni, liczonym od dnia doręczenia niniejszego upomnienia. 

Niespełnienie  wymienionego  obowiązku  spowoduje  skierowanie  sprawy  na  drogę postępowania 

egzekucyjnego.     

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

(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej 

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 
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Widuchowa, dnia....................................... 

                                

  

Wójt Gminy Widuchowa 

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 

  

        Na   podstawie art. 26 § 1 oraz   art. 28 ustawy  z  dnia   17  czerwca 1966 r. o  postępowaniu 

egzekucyjnym  w  administracji  (tekst jednolity Dz.U.  z 2012r.  poz. 1015  z późn. zm.),  w  związku  z art. 

20   oraz art. 19  ust. 1 pkt 1 ustawy    z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572   z późn. zm.), wnoszę  o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej przeciwko  

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

/imię i nazwisko  rodzica albo opiekuna prawnego dziecka oraz adres zamieszkania/ 

 

z tytułu niespełniania obowiązku szkolnego. 

Wymienieni nie dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły*/ nie zapewniają 

 regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne*, bez uzasadnionej przyczyny.  

Upomnienie wzywające do wykonania obowiązku doręczono zobowiązaniem w 

dniu…………………………………. 

Jako środek egzekucyjny, wskazuję grzywnę w celu przymuszenia. 

  

 

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

(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej 

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 

  

______ 

  * niepotrzebne skreślić 


