Zarządzenie nr 2 /2020/2021

Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Warszawie
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie
zasad zwalniania uczniów i usprawiedliwiania
nieobecności na zajęciach szkolnych
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Banacha w Warszawie

Na podstawie Statutu XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha
w Warszawie ustalam:
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie
1. Zwalnianie z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwianie nieobecności uczniów odbywa się
za pośrednictwem dziennika elektronicznego - moduł WIADOMOŚCI
2. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dokonuje wyłącznie wychowawca
na pisemną prośbę rodzica lub pełnoletniego ucznia, zawierającą rzeczowe
uzasadnienie nieobecności, przesłaną za pośrednictwem modułu WIADOMOŚCI
w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia powrotu ucznia do szkoły.
3. Usprawiedliwienia przesłane w późniejszym terminie lub niezawierające rzeczowego
uzasadnienia nie będą honorowane.
4. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana wyłącznie chorobą lub
ważną przyczyną losową.
5. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców lub
ucznia pełnoletniego powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna
nieobecności.
6. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 4.
7. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową
sytuacją, zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na
podstawie pisemnego wniosku rodziców).
8. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych
(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

9. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub
urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
10. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania
oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
11. Ucznia można zwolnić z części zajęć szkolnych tylko na pisemną prośbę rodziców lub ucznia
pełnoletniego, zawierającą rzeczowe uzasadnienie, przesłaną wychowawcy za pośrednictwem
modułu WIADOMOŚCI.

12. Zwolnienie ucznia z pojedynczych godzin lekcyjnych w danym dniu jest możliwe po
wcześniejszym powiadomieniu wychowawcy.
13. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę
zastępcy wychowawcy lub wicedyrektora szkoły.
14. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub w razie wątpliwości co do zasadności,
wychowawca odmawia zwolnienia ucznia.
15. W dniu zapowiedzianych sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych
powodów (wizyta u lekarza specjalisty, pogrzeb, ważne sprawy urzędowe).

16. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę o zwolnienie dziecka.
17. Uczeń, który został zwolniony z części zajęć w danym dniu może opuścić szkołę po
oddaniu przy wyjściu pisemnej zgody wychowawcy.
18. Pisemną zgodę uprawniającą do opuszczenia szkoły uczeń przekazuje dyżurnemu
nauczycielowi przy wyjściu ze szkoły.
19. W czasie gdy uczeń jest zwolniony z części zajęć, nie może przebywać na terenie
szkoły.
20. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić organ prowadzący szkołę i Sąd Rodzinny, jeżeli
uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje
prawidłowo obowiązku nauki.
Procedury obowiązują od 3 września 2020 r.
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