PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI
UCZNIA W SZKOLE - NIEZREALIZOWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 33 W ŁODZI
1. Za realizację obowiązku szkolnego przez ucznia odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
2. Uczeń ma prawo do opuszczania lekcji tylko z powodu choroby lub bardzo ważnych przyczyn
osobistych.
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. Rodzice są zobowiązani do telefonicznego lub osobistego powiadamiania szkoły o planowanej
nieobecności dziecka nie później, niż w dniu, w którym dziecko będzie nieobecne.
6. Jeżeli nieobecność ucznia trwa, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, jego rodzice mają obowiązek
poinformowania wychowawcę danej klasy o przyczynach powstania tej nieobecności, a wychowawca
klasy przedłuża termin usprawiedliwiania nieobecności do czasu powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne.
7. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na podstawie zaświadczenia
rodziców, jeśli uzna, że podane przez nich powody są niewystarczające do usprawiedliwienia
nieobecności.
8. Jeżeli uczeń nie przychodzi na początkowe lekcje lub ma być zwolniony z lekcji końcowych, w tym
samym dniu dostarcza wychowawcy (lub jego zastępcy) wpisane do zeszytu usprawiedliwień
zwolnienie, w którym musi być podana godzina wyjścia ucznia ze szkoły.
9. Zwolnienie takie uprawnia ucznia do opuszczenia szkoły jedynie, gdy jest podpisane przez
wychowawcę lub dyrektora szkoły oraz opatrzone pieczęcią szkoły.
10. Uczeń zwalniany z zajęć lekcyjnych do domu bez uprzedniego poinformowania szkoły w formie
zwolnienia na piśmie, opuszcza budynek Gimnazjum wyłącznie pod opieką rodziców.
11. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkolnego w czasie cyklu zajęć
bez zwolnienia.
12. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia szkolne i dbać o
to, by dziecko nie opuszczało lekcji bez ważnej przyczyny.
13. 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.
14. 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.
15. Rodzic może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie tylko w uzasadnionych

przypadkach.
16. 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.
17. Zwolnieni pisemnie na początku roku szkolnego z religii i przygotowania do życia w rodzinie
uczniowie podczas danych zajęć przebywają pod opieką innego nauczyciela.
18. 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.
19. W razie dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, szkoła wzywa rodziców do wyjaśnienia
przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach w formie wystosowanego pisma z informacją o
konsekwencjach niezrealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.
20. W sytuacji, kiedy nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia przekracza 50% obowiązkowych zajęć
lekcyjnych w danym miesiącu, szkoła może zgłosić niezrealizowanie obowiązku szkolnego przez
ucznia do Wydziału Edukacji UMŁ w celu podjęcia postępowania egzekucyjnego, do wydziału
rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego oraz do sekcji ds. nieletnich komendy policji

