
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego 

w Czarnocinie 

 

ul. J. Poniatowskiego 5 

97-318 Czarnocin 

 

tel./fax  (44) 616-51-23 

 
www.zsp.czarnocin.edu.pl  e-mail: zsp@czarnocin.edu.pl 

 

 

WNIOSEK  O  ZWOLNIENIE  UCZNIA Z  ZAJĘĆ 
 

Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................... ............. 

Klasa …………………………… 

 

Proszę o zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych (nieobecność zostanie wliczona do ogólnej 

liczby  godzin nieobecności) w dniu : ………..........………... o godz. ….................. 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

 
Podstawa prawna: 

1 Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
Art. 18 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

pkt 2.) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

Art. 20. 1. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w Art 14 ust 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w Art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce; 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania 

zawodowego, o którym mowa w Art. 16 ust. 5a pkt 2-4.”; 

2. Informacje dodatkowe 

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 

Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawczy klasy przed przewidzianą nieobecnością ucznia lub, 

gdy nieobecności są nieprzewidziane, najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia 

do szkoły, nie później niż na tydzień po ustaniu nieobecności. Po tym terminie nieobecności traktuje się 
jako nieusprawiedliwione. 

Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału uczeń powinien uzgodnić 

z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
 

 

 

 

Data: ………………   Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ……………………….. 
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