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WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 
  

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………….......………..........…......……….. Klasa:……….........……..  

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności niepełnoletniego/pełnoletniego*  ucznia na zajęciach 

organizowanych przez szkołę w dniach/w dniu ……………………………………..........……………......................,  

co daje razem: ……....…… godz. lekcyjnych. Wiem o zaplanowanych na okres nieobecności 

sprawdzianach i innych zobowiązaniach ..……………....................................................................... 

oraz o konieczności uzupełnienia braków w zakresie umiejętności i wiedzy. 

 Nieobecność była/będzie spowodowana …..................................................................................  

Oświadczam, że  biorę  pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka/własne* w czasie 

nieobecności na zajęciach szkolnych. Data:……….........………………….

  

Podpis (poświadczenie) rodzica/opiekuna: Podpis pełnoletniego ucznia:  

……………….......…...............................…... ………..................................………………. 

Podpis wychowawcy:…………………………………..................………… Data:………….......…..………….. 

Uwagi wychowawcy/innej upoważnionej osoby:……….............……………………...................………………… 

………………………………………………………………………......................…............………………....................………. 

 

• Wniosek musi być przedłożony wychowawcy na pierwszej godzinie z wychowawcą od powrotu ucznia do 

szkoły. Po tym terminie godziny/dni pozostaną nieusprawiedliwione.  

• Nieobecności w środku zajęć nie podlegają usprawiedliwieniu, poza sytuacjami wyjątkowymi.  

• Wnioski pomijające powód nieobecności nie będą uwzględniane. 

• Nieobecność dłuższa niż tygodniowa winna być potwierdzona przez lekarza. 

• W świetle prawa oświatowego ** nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Rodzice/opiekunowie winni 

zapewnić dziecku uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Łamanie prawa jest karalne. 

• Wychowawca klasy** jest zobowiązany do powiadomienia rodziców/ prawnego opiekuna ucznia 

niepełnoletniego o jego nieusprawiedliwionych nieobecnościach, począwszy od 10. godziny nieobecności 

na zajęciach. Rodzice (prawny opiekun) powiadamiają (powiadamia) szkołę 

o planowanych/zaistniałych nieobecnościach przed upływem 10. godziny nieobecności ucznia 

na zajęciach szkolnych. 

• Dyrektor szkoły** ma obowiązek każdorazowo powiadomić organ prowadzący o opuszczeniu przez 

małoletniego bez usprawiedliwienia  50% godzin zajęć  w skali danego  miesiąca.  

•  

*    niepotrzebne skreślić;  

** Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r., Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572   

z  późniejszymi zmianami 
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ  SZKOLNYCH 
  

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………….......………..........…......……….. Klasa:……….........……..  

Proszę o zwolnienie niepełnoletniego/pełnoletniego*  ucznia z zajęć organizowanych przez szkołę 

w dniu ……………………………………..........……………...................... po …........... godzinie lekcyjnej,  

co daje razem: ……....…… godz. lekcyjnych. Wiem o zaplanowanych na okres nieobecności 

sprawdzianach i innych zobowiązaniach ..……………....................................................................... 

oraz o konieczności uzupełnienia braków w zakresie umiejętności i wiedzy. 

 Nieobecność była/będzie spowodowana …..................................................................................  

Oświadczam, że  biorę  pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka/własne* w czasie 

nieobecności na zajęciach szkolnych. Data:……….........………………….

  

Podpis (poświadczenie) rodzica/opiekuna: Podpis pełnoletniego ucznia:  

……………….......…...............................…... ………..................................………………. 

Podpis wychowawcy:…………………………………..................………… Data:………….......…..………….. 

Uwagi wychowawcy/innej upoważnionej osoby:……….............……………………...................………………… 

………………………………………………………………………......................…............………………....................………. 

 

• Prośba musi być przedłożona wychowawcy/innej upoważnionej osobie przed opuszczeniem szkoły.  

• Samowolne oddalenie się skutkuje niemożnością usprawiedliwienia nieobecności. 

• Wnioski pomijające powód nieobecności nie będą uwzględniane. 

• Nagminne zwalnianie dziecka z zajęć, błahe powody planowanych nieobecności stanowią podstawę do 

wdrożenia przez szkołę działań gwarantujących realizację obowiązku szkolnego przez małoletniego 

ucznia. W świetle prawa oświatowego  nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Rodzice/opiekunowie 

winni zapewnić dziecku uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Łamanie prawa jest karalne.** 

• Nagminne zwalnianie się z zajęć przez pełnoletniego, błahe powody planowanych nieobecności, 

uchylanie się od wypełnienia przyjętych wcześniej zobowiązań mogą skutkować niewyrażeniem przez 

wychowawcę zgody na opuszczenie szkoły w danym dniu. Decyzję może zmienić lub ją podtrzymać 

pedagog szkolny. 

 

*   niepotrzebne skreślić 

** Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r.,  Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami  

 


