
Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z pojedynczych godzin lekcyjnych  

uczniów LO nr XVII mieszkających w bursach i na stancjach 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7. września 1991 r ( Dz. U. z 2016 r. 

poz.1943,1954,1985,2169 oraz z 2017 r. poz.60) 

2. Ustawa z dnia 26. stycznia 1982 r Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 

oraz z 2017r. poz.60) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznej 

szkoły.(Dz.U.2007 nr 35 poz.222) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach. (Dz.U.2013 poz.532) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach. (Dz. U. z 2003r nr 6, poz. 69) 

 

 

1. Uczniowie mieszkający w bursach i na stancjach usprawiedliwiają swoje nieobecności 

zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

2. Zwolnienia uczniów mieszkających w bursach lub na stancji z pojedynczych lekcji 

odbywają się w następujących zasadach: 

a) Zwolnienia z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych planowane  

z wyprzedzeniem odbywają się  na tych samych zasadach co usprawiedliwianie 

nieobecności i spóźnień uczniów ujętych w statucie szkoły. 

b)  Rodzice, pełnoletni uczeń składają wniosek o usprawiedliwienie nieobecności  

na zajęciach szkolnych do wychowawcy oddziału lub poprzez swoje indywidualne 

konto w dzienniku elektronicznym. Formularze wniosków dostępne są na stronie 

internetowej szkoły. 

c) Wniosek o zwolnienia planowane z wyprzedzeniem należy złożyć/przesłać najpóźniej  

w dniu poprzedzającym opuszczenie zajęć szkolnych.  

d) Na prośbę rodziców uczniów niepełnoletnich takiego zwolnienia może dokonać 

wychowawca bursy lub opiekun ucznia wskazany wcześniej przez rodzica.  

e) Zwolnienia nieplanowane wynikające ze złego samopoczucia ucznia dokonuje 

wychowawca, pielęgniarka lub dyrektor (wicedyrektor) szkoły po konsultacji  

z wychowawcą bursy lub opiekunem wskazanym wcześniej przez rodziców. 

Uczniowie pełnoletni, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala mogą samodzielnie wrócić 

do bursy lub na stancję. Uczniowie nieletni powinni być odebrani przez wychowawcę 

bursy lub opiekuna wskazanego wcześniej przez rodziców. 

 

 


