
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
h. Powstańców Warszewy

04-014 Warszawa ul. Zbaraskz
tel. 22/810-38-29

Załącznik Nr I do Zarządzenia Dyrektora Nr 6/13/14

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania Z lekcji w XIX Liceum

Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

1. Nieobecności uczniów usprawiedliwiają rodzice/prawni opiekunowie, a w przypadku

uczniów pełnoletnich, sami uczniowie. Honorowane są również zwolnienia lekarskie i

zwolnienia z zajęć țĄystawione przez upravvnione instytucje.

2. Usprawiedliwiający nieobecność powinien podać przyczynę nieobecności. W

przypadku ucznia pełnoletniego — decyzja o usprawiedliwieniu nieobecności leży w

gestii wychowawcy, który analizuje podane przyczyny absencji.

3. Termin usprawiedliwienia nieobecności nie może przekroczyć 14 dni, licząc od
pierwszego dnia povvrotu ucznia do szkoły.

4. Usprawiedliwienia muszą mieć formę pisemną, zamieszczaną bądź w dzienniczkach
uczniowskich (podstemplowanych, z wzorem podpisu rodziców i ponumerowanymi
kartkami), bądź na kartkach (zbieranych i oddawanych rodzicom na zebraniach) lub w
module „Wiadomości” w Librusie (z zastrzeżeniem pkt. 5.). Zwolnienie lekarskie
uczeń wkleja do dzienniczka, jeśli taki prowadzi.

5. Jeśli rodzice/ prawni opiekunowie dopuszczają możliwość usprawiedliwień drogą
elektroniczną, w Librusie- moduł „Wiadomości”, muszą złożyć odpowiednią
deklarację i podpisać ją osobiście w obecności vvchowawcy.

6. Wychowawca usprawiedliwia spóźnienia do szkoły wynikające ze szczególnych
okoliczności dojazdu.

7. Nieo.becność na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń usprawiedliwia nie tylko u
wychowawcy, ale i nauczyciela danego przedmiotu.

ZWOLNIENIA Z LEKCJI

I. Do zwalniania ucznia z lekcji upravmieni są rodzice/ pravvni opiekunowie, a w
przypadku uczniów pełnoletnich, sami uczniowie.

2. Zwalniający/ zwalniający się z lekcji powinien podać powód zwolnienia. Decyzja o
zwolnieniu z lekcji ucznia pełnoletniego pozostaje w gestii uychowawcy, który
analizuje podaną przyczynę zwolnienia.

3. Wychowawca może, przed wyrażeniem zgody na zwolnienie, zasięgnąć opinii u
nauczyciela przedmiotu, z lekcji którego uczeń chce się zwolnić.

4. Honorowane będą tylko zwolnienia pisemne (np. țX,Țisywane do dzienniczków, lub
przez moduł „Wiadomości” w Librusie - pod warunkiem, że rodzice

uprzednio poświadczyli taką wolę Własnoręcznym podpisem w obecności

5. Zwolnienie ucznia przez rodziców/prawnych opiekunów lub niego samego odznacza
się w Librusie jako nieobecność usprawiedliwioną. Zwolnienie z lekcji w przypadku
zawodów sportowych, konkursów itp., czyli w sytuacjach ĂĂymagających
reprezentowania •sŻkoły, Ódznacza się w Librusie jako zwolniony.




