Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach
I.

II.

Zasady realizacji obowiązku szkolnego:
1.

Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne.

2.

Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji.

3.

Zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i wymagana jest na nich obecność
uczniów.

4.

Dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym
dniem szkolnym, podczas którego jest wymagana obecność ucznia.

5.

Nieuczestniczenie ucznia w imprezach organizowanych przez szkołę (np.
wycieczka, akademia,) w czasie trwania zajęć lekcyjnych, traktowane jest jak
każda nieobecność, którą należy usprawiedliwić.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności:
1.

Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców
o zasadach usprawiedliwiania nieobecności w szkole.

2.

Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub
ważną przyczyną losową.

3.

Nieobecność (do 15 minut) spowodowana wypadkiem losowym, niezależnym
od ucznia, po przedstawieniu odpowiedniego wyjaśnienia, traktowana jest jako
spóźnienie. Przyjście na lekcje po tym czasie, odnotowane jest przez
nauczyciela jako nieobecność i wymaga usprawiedliwienia przez rodziców.

4.

Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca
klasy na podstawie:
a) pisemnego usprawiedliwienia rodziców w wersji papierowej lub
wysłanego
za
pomocą
e-dziennika
(poprzez
funkcję
„usprawiedliwienia”) zawierającego wyjaśnienie przyczyny absencji,
b) zwolnienia lekarskiego,
c) bezpośredniej rozmowy z rodzicami dziecka.

5.

Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego
powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności traktowane są przez
wychowawcę jako nieusprawiedliwione.

6.

Usprawiedliwienie traci również ważność w przypadku, gdy uczeń nieobecny
w danym dniu na zajęciach z powodu choroby przebywa na terenie szkoły lub
uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych.

7.

W przypadku przewidywanej dłuższej niż 3 dni nieobecności ucznia (np. pobyt
w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice zobowiązani są do
niezwłocznego poinformowania wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności
oraz przewidywanym czasie jej trwania.

Za nieusprawiedliwione w terminie nieobecności lub spóźnienia, uczeń ponosi konsekwencje
zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.

