
Regulamin zwolnień i usprawiedliwień 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu   

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI  
I ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU 

USPRAWIEDLIWIENIA: 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności w szkole swojego dziecka przez 
usprawiedliwienie pisemne na druku dostępnym na stronie szkoły lub poprzez komunikator  
e-dziennika lub osobiście. 

2. Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy  (w przypadku  
jego nieobecności zastępcy wychowawcy) niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później niż 
7 dni od zakończenia absencji. Po upływie tego czasu godziny absencji zostaną 
nieusprawiedliwione. 

3. W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 dni rodzice najpóźniej 4 dnia informują poprzez 
komunikator e-dziennika lub osobiście wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności i terminie 
powrotu do szkoły. 

 
ZWOLNIENIA 

1. W szkole obowiązuję bezwzględny zakaz opuszczania jej terenu przez uczniów w czasie przerw 
i lekcji w godzinach, w których zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, powinni przebywać na 
terenie szkoły. Wyjątek stanowią zwolnienia:  

a) na prośbę rodziców, 
b) spowodowane nieobecnością nauczyciela za pisemną zgodą rodziców wyrażoną   na początku 

każdego roku szkolnego. 
2. Uczeń nie może opuścić lekcji bez pisemnego zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów). 

Wyjątek stanowi sytuacja nagła (pkt.5). 
3. Przewidywane wcześniej zwolnienie dziecka z jednej lub kilku lekcji rodzice (prawni 

opiekunowie) wypisują na druku (dostępnym na stronie szkoły). Uczeń przedstawia zwolnienie 
wychowawcy (w przypadku nieobecności wychowawcy, zastępcy wychowawcy lub 
nauczycielowi, z którym będzie miał lekcje, przed wyjściem ze szkoły w dniu zwolnienia.) 

4. Od momentu zwolnienia odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). 
5. Zwolnienie ucznia z lekcji, w przypadku nagłych zdarzeń losowych może zostać 

usprawiedliwione pisemnie przez rodziców następnego dnia po zwolnieniu. Konieczne jest 
jednak, przed wyjściem ucznia ze szkoły, zawiadomienie przez rodziców (prawnych opiekunów) 
pedagoga szkolnego (nr telefonu 507099858) lub sekretariatu szkoły (nr telefonu 61 8174971) 
o zaistniałej sytuacji. Uczeń może opuścić szkołę odebrany przez rodziców (prawnych 
opiekunów) lub inną upoważnioną osobę.  

 
SPÓŹNIENIA 

1. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych i punktualne przychodzenie na nie to podstawowy 
obowiązek każdego ucznia. 

2. Tylko spóźnienia spowodowane obiektywnymi okolicznościami (np. wizyta u lekarza, spóźnienie 
autobusu) mogą być usprawiedliwiane na podstawie poświadczenia rodziców (prawnych 
opiekunów) poprzez komunikator e-dziennika lub pisemnie na druku (dostępnym na stronie 
szkoły) lub osobiście. 

3. Każde spóźnienie winno być niezwłocznie usprawiedliwiane u nauczyciela prowadzącego lekcje 
lub wychowawcy klasy. 


