
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYSŁOWICACH
PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA I ZWALNIANIA UCZNIÓW

1. Usprawiedliwienia:

a) Nieobecności uczniów niepełnoletnich muszą być usprawiedliwiane przez rodziców 
(prawnych opiekunów) w formie pisemnej. 

b) Do 5 dni w semestrze rodzic może usprawiedliwić nieobecność ucznia bez podania 
przyczyny absencji.

c) W przypadku większej liczby dni, niż wyżej wymieniona, pisemne
usprawiedliwienia nieobecności muszą być potwierdzone pisemnym wyjaśnieniem 
rodzica lub prawnego opiekuna lub dokumentem, np. dokument potwierdzający 
egzamin na prawo jazdy, komisję wojskową, badania lekarskie, chorobę itp. 
Nieobecność niepotwierdzona przez rodzica będzie nieusprawiedliwiona.

d) Uczeń ma obowiązek przynieść usprawiedliwienie w ciągu 3 dni od daty powrotu do 
szkoły. Po tym terminie godziny będą nieusprawiedliwione. Wszystkie 
usprawiedliwienia są gromadzone przez wychowawcę.

e) Uczeń pełnoletni usprawiedliwia swoją nieobecność w formie pisemnego 
usprawiedliwienia na takich samych zasadach i z takimi samymi konsekwencjami jak 
uczeń niepełnoletni. Wychowawca gromadzi je i informuje o nich rodzica (prawnego 
opiekuna) na zebraniach lub konsultacjach/spotkaniach.

2. Zwolnienia:

a) Uczeń niepełnoletni może zostać zwolniony z pojedynczych godzin lekcyjnych w 
danym dniu wyłącznie na pisemną, umotywowaną prośbę rodzica (prawnego 
opiekuna).

b) Uczeń przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu informuje wychowawcę i nauczyciela,
z  lekcji którego się zwalnia o wcześniejszym niż planowane wyjściu ze szkoły. Jeżeli 
wychowawca jest nieobecny, informację o zwolnieniu przekazuje tylko nauczycielowi
przedmiotu.

c) Nauczyciel podpisem na zwolnieniu potwierdza, że informację otrzymał i 
obowiązkowo zaznacza nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym. 

d) Uczeń przed wyjściem ze szkoły pozostawia podpisane zwolnienie na portierni.
e) Uczeń pełnoletni może zostać zwolniony z pojedynczych godzin lekcyjnych w danym 

dniu wyłącznie na swoją lub rodzica/prawnego opiekuna- pisemną umotywowaną 
prośbę na takich samych zasadach jak uczeń niepełnoletni. Wychowawca gromadzi je 
i informuje o nich rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniach lub 
konsultacjach/spotkaniach.

3. Zwolnienia i usprawiedliwienia zajęć w-f:

a) Zwolnienia długoterminowe (powyżej 1 miesiąca) i całoroczne – spowodowane 
przewlekłą chorobą – na podstawie pisemnej opinii lekarza – według podanego wzoru 
– uczeń ma obowiązek dostarczyć dyrektorowi szkoły w terminie do 14 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego lub w ciągu 5 dni po wydaniu takiego orzeczenia przez 
lekarza. Uczeń w czasie trwania zajęć przebywa pod opieką nauczyciela wf realizując 
zagadnienia z podstawy programowej nie związanej z ćwiczeniami fizycznymi.

b) Zwolnienia jednorazowe z wychowania fizycznego – w formie pisemnej – zgodnie z 
podanym wzorem – daje  nauczycielowi w-f przed zajęciami. 



c) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może być zwolniony z lekcji 
wychowania fizycznego (po wypisaniu odpowiedniego formularza), jeśli jest to lekcja 
ostatnia lub rozpoczynająca zajęcia w danym dniu, rodzice mogą usprawiedliwić 
nieobecności ucznia.

4. Zwolnienia z lekcji religii:

a) Uczeń może być zwolniony z religii prowadzonej w szkole po złożeniu stosownej 
deklaracji u dyrektora szkoły.

b) Uczeń w czasie takich zajęć udaje się do biblioteki.
c) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może być zwolniony z lekcji 

religii (po wypisaniu odpowiedniego formularza), jeśli jest to lekcja ostatnia lub 
rozpoczynająca zajęcia w danym dniu.

WSZYSKIE WSPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA WYPISUJE SIĘ NA 
SPECJALNYCH FORMULARZACH. 
FORMULARZE USPRAWIEDLIWIEŃ I ZWOLNIEŃ SĄ DO POBRANIA NA STRONIE 
INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB W SEKRETARIACIE.


