
Procedura rozliczania frekwencji uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego                

i Ustawicznego w Pionkach 

 

1. Rodzice lub Opiekunowie: 

a) Rodzice lub opiekunowie powinni zawiadamiać telefonicznie, osobiście, w formie 

pisemnej (papierowej) lub elektronicznej (e-dziennik) wychowawcę o nieobecności 

dziecka. 

b) Usprawiedliwienia powinny być dostarczone wychowawcy na najbliższej godzinie 

wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły. 

c) Rodzice lub opiekunowie wnoszą o usprawiedliwienie nieobecności ucznia  w formie 

pisemnej (papierowej) lub elektronicznej (e-dziennik). 

d) Rodzice lub opiekunowie w przypadku kiedy uczeń nie uczęszcza na wybrane zajęcia 

są zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na opuszczenie przez ucznia terenu 

szkoły. 

2. Nauczyciele: 

a) W przypadku przekroczenia 50 godzin (ogółem) nieobecności ucznia na zajęciach 

wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami lub opiekunami ucznia . Rozmowę 

należy odnotować w e-dzienniku. 

b) Wychowawca podejmuje decyzję o usprawiedliwianiu nieobecności ucznia. 

c) Wychowawca odnotowuje stałe zwolnienia ucznia z zajęć (np. ze względu na dojazdy) 

w e-dzienniku potwierdzając pisemna  

d) Wychowawca sumuje frekwencję miesięczną do 10 każdego następnego miesiąca. 

e) Wychowawca podlicza frekwencję za półrocze do posiedzenia klasyfikacyjnego rady 

pedagogicznej. 

f) W przypadku 30 godzina nieusprawiedliwionych wychowawca ma obowiązek 

przeprowadzić rozmowę z rodzicami i uczniem. Informacja o spotkaniu powinna być 

zapisana w dzienniku lekcyjnym. Po upływie miesiąca od przeprowadzenia rozmowy 

należy zaobserwować jej rezultat. 

g) W przypadku 50 godzin nieusprawiedliwionych dyrektor lub wicedyrektor 

przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. 

h) Nauczyciel  na każdej lekcji sprawdza listę obecności uczniów 

 Jeżeli pojedynczy  uczeń jest nieobecny w szkole, ale pozostaje pod opieką 

nauczyciela (zawody sportowe, konkursy, itp.), opiekujący się nim w tym 

czasie nauczyciel ma obowiązek zwrócić się do wychowawcy, aby ten 

zaznaczył mu „zw". 

 

 Jeżeli uczeń jest zwolniony z zajęć z przyczyn niezwiązanych z działalnością 

szkoły (złe samopoczucie, sprawy  rodzinne)  i  nie znajduje  się w tym czasie 

pod  opieką nauczyciela,   to   należy  we  frekwencji  zaznaczyć  mu  „u"   

(nieobecność usprawiedliwiona)dopiero kiedy rodzic usprawiedliwi 

nieobecność dziecka. 

 



i)  Jeżeli uczeń jest zwolniony decyzją dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego 

nauczyciel odnotowuje w dzienniku:  

 zwolniony „zw” jeśli lekcja wychowania fizycznego nie jest lekcją pierwszą lub 

ostatnią to uczeń ma obowiązek przebywać na tej lekcji pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego.  

 nieobecny usprawiedliwiony „u” w przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego 

są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodzica 

załącznik nr 6 –wzór oświadczenia do  Procedury zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego oraz zwalniania z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w CKZIU w Pionkach 

 

j) W przypadku,  kiedy  uczeń za zgodą i  wiedzą rodziców  nie  uczęszcza na  lekcje 

religii/etyki,  a  lekcja religii/etyki jest  środkową  według  planu  zajęć, uczeń jest 

zobowiązany przebywać na terenie szkoły - czytelni szkolny, pod opieką nauczyciela 

świetlicy. W przypadku gdy religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją, uczeń może być 

zwolniony do domu (wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna), a we 

frekwencji nic mu się nie zaznacza. Postępowanie zgodnie z Zasadami uczestnictwa w lekcji 

religii/etykii w CKZiU w Pionkach. 

 

3. Zasady opuszczania szkoły: 

a) Uczeń nie może opuszczać terenu szkoły podczas planowych zajęć lekcyjnych oraz 

przerw. 

b) Uczeń może opuścić szkołę, jeśli posiada zwolnienie od rodziców lub zgodę 

wychowawcy 

c) Uczeń może zostać zwolniony przez wychowawcę na podstawie rozmowy 

telefonicznej z rodzicem lub opiekunem (w nagłych sytuacjach) , jeśli rodzice 

zaznacza,  że biorą odpowiedzialność za dziecko. Wychowawca powinien odnotować 

ten fakt w dzienniku. 

d) Jeżeli uczeń jest zwolniony decyzją dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego 

może opuścić teren szkoły tylko za pisemną  zgodą rodzica lub opiekuna. Postępujemy 

zgodnie z Procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz zwalniania z 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w CKZIU w 

Pionkach 

k) W przypadku,  kiedy  uczeń nie  uczęszcza na  lekcje religii/etyki,  a  lekcja 

religii/etyki jest pierwszą lub ostatnią lekcją, uczeń może być zwolniony do domu 

tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Postępujemy zgodnie z Zasadami 

uczestnictwa w lekcji religii/etykii w CKZiU w Pionkach. 

 

 

 

4. Nagrody: 

a) Uczeń za 100% frekwencję otrzymuje nagrodę dyrektora. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2015 roku. 


