Gimnazjum OO. Bernardynów
im. O. Anastazego Pankiewicza
ul. bł. A. Pankiewicza 15
91-738 Łódź
tel/fax. 042 656 11 24

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOSCI UCZNIA
Imię i nazwisko ucznia: _____________________________________
Klasa:____
Proszę o usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez szkołę
(nieobecność zostanie wliczona do ogólnej liczby godzin nieobecności):
- w dniu ................... od godz. ................... do godz. .................... ,
- w dniach od ......................... do ........................... ,
co daje łącznie ................ godzin lekcyjnych.
Wiem o zaplanowanych na okres nieobecności ucznia sprawdzianach z następujących przedmiotów:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
oraz o konieczności rozliczenia się ucznia z następujących zadań terminowych (wypracowań, kart
pracy, referatów, projektów, plakatów):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
UZASADNIENIE NIEOBECNOSCI UCZNIA:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ważne informacje:
1. Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
Art. 15.
pkt. 1.) Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Art. 18.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
pkt. 2.) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
§ 17.
Uczeń może nie być klasyfikowany (…), jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
2. Informacje dodatkowe
• Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy w ciągu siedmiu dni po powrocie ucznia do szkoły (Regulamin Gimnazjum OO.
Bernardynów, rozdz. II, § 1., pkt. 11).
• Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału są uregulowane przez Wewnątrzszkolny System Oceniania
i Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz Regulamin szkoły.
• W przypadku opuszczenia pięciu godzin bez usprawiedliwienia uczeń zostaje ukarany naganą, zaś w przypadku opuszczenia ośmiu godzin
bez usprawiedliwienia uczeń będzie miał obniżoną ocenę ze sprawowania (Regulamin Gimnazjum OO. Bernardynów, rozdz. IV, pkt. 2, 3).

Data: ...........................

Podpis rodzica: ......................................................................

