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Podstawowe zasady usprawiedliwiania nieobecności
uczniowskich
w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku
(wyciąg z Załącznika ST-21 - Zasady monitorowania frekwencji
i usprawiedliwiania nieobecności uczniowskich
w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku)
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zmianami)
 Statut VIII LO im. KEN w Gdańsku

1. Nieobecność ucznia niepełnoletniego (który nie ukończył 18 lat)
usprawiedliwiają rodzice w sposób ustalony z wychowawcą (pisemnie,
telefonicznie, drogą elektroniczną, ustnie). Lekarze nie mają obowiązku
wystawiania zwolnień uczniom, gdy nie zachodzi uzasadniona potrzeba.
2. Nieobecność ucznia pełnoletniego (który ukończył 18 lat)
usprawiedliwia sam uczeń w sposób ustalony z wychowawcą klasy
(ustnie, pisemnie - w formie oświadczenia). Zaświadczenie lekarskie nie
jest wymagane.
3. Nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni od daty powrotu do
szkoły. Późniejsze usprawiedliwienia mogą być uwzględniane przez
wychowawcę klasy tylko w uzasadnionych przypadkach niemożności
dopełnienia tego obowiązku przez ucznia na podstawie pisemnego
wyjaśnienia rodziców.
4. Lekarskie zaświadczenia konieczne są w przypadkach:
a) nieobecności na egzaminie maturalnym,
b) nieobecności na egzaminie klasyfikacyjnym,
c) nieobecności na egzaminie poprawkowym.
5. Uczeń zwolniony przez lekarza na dłuższy czas z zajęć wychowania
fizycznego składa w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora Liceum z
prośbą o zwolnienie z ćwiczeń wraz z zaświadczeniem lekarskim.
Nieobecności powstałe przed decyzją lekarską i przed złożeniem w
sekretariacie szkoły podania mogą być usprawiedliwione jedynie na
ogólnych zasadach.

6. Uczeń, który ma zamiar opuścić teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych
z powodów zdrowotnych lub losowych zobowiązany jest uzyskać zgodę
wychowawcy lub wicedyrektora Liceum (dyrektora Liceum).
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nieobecność taka
traktowana jest jako nieusprawiedliwiona, a uczeń może być dodatkowo
ukarany za samowolne oddalenie się z zajęć.
7. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń fizycznych powinni przebywać w sali
gimnastycznej, a uczniowie nieuczęszczający na religię lub etykę w
czytelni biblioteki. Rodzice uczniów niepełnoletnich mogą złożyć
oświadczenie, że biorą na siebie odpowiedzialność za ucznia w czasie
tych zajęć (uczniowie pełnoletni mogą to zrobić osobiście), które
zaczynają lub kończą dzień nauki - ich obecność w wyznaczonych miejsca
nie jest wówczas konieczna.
8. Nieusprawiedliwienie ponad 24 godzin w roku powoduje ukaranie
ucznia ostrzeżeniem pisemnym, a nieusprawiedliwienie ponad 49 godzin
w roku powoduje ukaranie ucznia naganą. Brak poprawy w tym zakresie
(dalsze opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia) może spowodować
skreślenie ucznia z listy uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. KEN w Gdańsku.
9. Niespełnianie obowiązku, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy, podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez
niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co
najmniej 50% zajęć.
10. Nieobecności ucznia liczone są do dnia poprzedzającego
klasyfikacyjną radę pedagogiczną i wpływają na ocenę z zachowania.
11. Zasady powyższe obowiązują od 1 września 2008 r.

