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PROCEDURY DOTYCZĄCE USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MAŁDYTACH   

Podstawa prawna:  

 Art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 z póź.zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 poz.649) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz.1611)  

1 § 

Zobowiązani do przestrzegania postanowień procedury są:  

a) wszyscy nauczyciele w zakresie odnotowywania w dzienniku elektronicznym VULCAN 

nieobecności lub spóźnień uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz w zakresie klasyfikowania 

uczniów z uwzględnieniem ich nieobecności na zajęciach;  

b) wychowawcy klas w zakresie systematycznego odnotowywania w dzienniku lekcyjnym 

usprawiedliwień nieobecności uczniów;  

c) dyrektor szkoły w zakresie prowadzenia kontroli przestrzegania zawartych w niej 

postanowień;  

d) uczniowie oraz ich rodzice w zakresie terminowości i właściwej formy usprawiedliwiania 

nieobecności. 

2 § 

Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności.  

1. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej 

godzinie zajęć lekcyjnych.  

2. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym jest 

wychowawca klasy (w razie jego dłuższej nieobecności osoba wyznaczona przez dyrektora).  

3. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych odbywa się poprzez dokonanie 

zapisu w dzienniku.  

4. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przekazanie wychowawcy odpowiednich 

dokumentów przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku 

usprawiedliwienia w formie ustnej przeprowadzenie rozmowy z wychowawcą w trakcie której 

rodzice (prawni opiekunowie) podadzą pozwalające na usprawiedliwienie przyczyny 

nieobecności. 



2 
 

 5. Nie stosuje się usprawiedliwień nieobecności przypadających w różnych dniach miesiąca 

pojedynczych godzin, tzw. „usprawiedliwianie wszystkich dotychczasowych nieobecności”.  

6. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:  

a) zaświadczenie wystawione przez fachowe służby medyczne o niezdolności do 

uczestniczenia w zajęciach;  

b) pisemną prośbę rodzica zawierającą własnoręczny podpis o usprawiedliwienie i 

zawierającą uzasadnienie nieobecności;  

c) prośbę rodzica o usprawiedliwienie nieobecności ucznia przekazaną w formie rozmowy 

telefonicznej lub przekazu elektronicznego;  

d) w przypadku ustnej formy usprawiedliwienia wychowawca odnotowuje fakt jej 

przeprowadzenia w dzienniku lekcyjnym podając jednocześnie przyczyny dla których 

nieobecność została usprawiedliwiona;   

e) zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, itp. 

stwierdzające, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych społecznie przyczyn lub 

nieprzewidywalnych zdarzeń;  

f) ustną lub pisemną prośbę pracownika szkoły zawierającą uzasadnienie nieobecności 

ucznia spowodowane przyczynami wynikającymi z prowadzonych zajęć 

dydaktycznych lub wychowawczych organizowanych w ramach statutowych zadań 

szkoły.  

7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w 

terminie dwóch tygodni od dnia jej zakończenia. 

8. Jeżeli nieobecność ucznia trwa, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, rodzice mają obowiązek 

poinformowania wychowawcy danej klasy o przyczynach powstania tej nieobecności, a 

wychowawca klasy przedłuża termin usprawiedliwiania nieobecności do czasu powrotu ucznia 

na zajęcia lekcyjne.  

9. Dla uczniów którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach i 

zostali oddelegowani przez szkołę odnotowuje się nieobecność ucznia w e-dzienniku z 

właściwą adnotacją.  

10. Wychowawca na bieżąco kontroluje frekwencję uczniów na zajęciach.  

11. Pedagog szkolny wspomaga wychowawcę w monitorowaniu przyczyn nieobecności ucznia 

poprzez:  

a) rozmowy z rodzicami ucznia na terenie szkoły,  

b) wywiad w domu rodzinnym ucznia, we współpracy z pracownikami socjalnymi GOPS 

lub kuratorem sadowym/ policjantem-inspektorem do spraw nieletnich.  

12. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze 

w celu realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.  
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13. W przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy 

w zebraniach i konsultacjach, nie zgłasza się na wezwania wychowawcy), rodzic otrzymuje 

przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły, zawierające stwierdzenie, że dziecko 

nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem 

terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem 

egzekucyjnym.  

14. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły 

kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest 

gmina.  

15. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna (art.121 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji).  

16. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd 

Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się od obowiązku szkolnego.  

17. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy, zapobiegając demoralizacji 

ucznia.  

18. Osoba usprawiedliwiająca nieobecność ma obowiązek przechowywać dokumenty, na 

podstawie, których nastąpiło usprawiedliwienie nieobecności do dnia zakończenia roku 

szkolnego lub w przypadku usprawiedliwiania na ustną prośbę odnotowywać w swojej  

dokumentacji, z jakiej przyczyny i na czyją prośbę nastąpiło usprawiedliwienie nieobecności.  

 

§ 3 

Sytuacje, w których wychowawca może nie usprawiedliwić nieobecności ucznia: 

1. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na podstawie 

zaświadczenia rodziców, jeśli uzna, że podane przez nich powody są niewystarczające do 

usprawiedliwienia.  

2. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć jeśli zdarzają się one zbyt 

często lub nie istnieje uzasadniona konieczność.  

3. Jeśli usprawiedliwienie zostanie dostarczone po upływie dwóch tygodni wychowawca może 

odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia.  
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§ 4 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejsza procedura wprowadzona jest Zarządzeniem Dyrektora Szkoły, a jej modyfikacje 

mogą odbywać się na wniosek Dyrektora lub członków Rady Pedagogicznej, w wyniku 

obserwacji praktycznej realizacji jej postanowień albo zmian w Statucie Szkoły.  

2. Niniejsza procedura może być w całości uchylona w drodze uchwały Rady Pedagogicznej, 

o ile wprowadzone zostaną w Statucie Szkoły, albo w dokumentach wyższej rangi zmiany 

skutkujące brakiem zasadności jej stosowania. 

3. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. 

 


