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USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI/
ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI/
ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności ucznia …..................................................................

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności ucznia …..................................................................

klasy ............... na zajęciach organizowanych przez szkołę:

klasy ........................... na zajęciach organizowanych przez szkołę:

• w dniu ...................od godz. ...............do godz. ....................

• w dniu ...................od godz. ...............do godz. ....................

• w dniach od ........................ do ................., co daje łącznie .............. godzin lekcyjnych

• w dniach od .......................... do ................., co daje łącznie ............ godzin lekcyjnych

Powodem nieobecności jest: .....................................................................................................

Powodem nieobecności jest: .....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie jego nieobecności
w szkole.
Jestem świadomy, że moje dziecko jest/ jestem* zobowiązane/y do uzupełnienia materiału
z w/w lekcji.

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie jego nieobecności
w szkole
Jestem świadomy, że moje dziecko jest/ jestem* zobowiązane/y do uzupełnienia materiału
z w/w lekcji.

*

dotyczy ucznia pełnoletniego

podpis wychowawcy/
wicedyrektora szkoły
.....................................................

*

dotyczy ucznia pełnoletniego

podpis wychowawcy/
wicedyrektora szkoły

podpis opiekuna prawnego/
ucznia pełnoletniego
……….…….....................................

....................................................

podpis opiekuna prawnego/
ucznia pełnoletniego
…….…………......................................

Ważne informacje wynikające z przepisów prawa – Statut CKZIU nr 1 w Gliwicach:

Ważne informacje wynikające z przepisów prawa – Statut CKZIU nr 1 w Gliwicach:

1.

Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

1.

Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

2.

O przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium
lub szpitalu), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie
dziecka do szkoły.

2.

przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium
lub szpitalu), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie
dziecka do szkoły.

3. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie albo poprzez
wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia
nieobecności dziecka.

3. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie albo poprzez
wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia
nieobecności dziecka.

4. Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału uczeń
uzgadnia z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia

4. Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału uczeń
uzgadnia z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia

