ZAŁĄCZNIK 1A

Zespół Szkół nr1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBEC NOŚC I UCZNIA
Imię i nazwisko wychowawcy ________________________________________
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 oraz o konieczności rozliczenia się ucznia z zadań
terminowych.
UZASADNIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
WAŻNE INFORMACJE:
1. Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
Art. 15pkt l.) 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.
2. Informacje dodatkowe
• Usprawiedliwienie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, gdzie otrzyma pieczęć z datą wpływu. Jeśli wniosek o usprawiedliw ienie zostanie złożony po regulaminowym
terminie, nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona.
• Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zalic zania materiału uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem, prowadz ącym dane zajęcia edukacyjne.
• Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do us talenia śród rocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu, przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Data:____________________________

ZAŁĄCZNIK 1B

Podpis rodzica: ___________________________

Zespół Szkół nr1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi

WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Imię i nazwisko wychowawcy ________________________________________
Imię i nazwisko ucznia _____________________________________________ Klasa ________________

Proszę o zwolnienie ucznia z zajęć organizowanych przez szkołę (nieobecność zostanie wliczona

do ogólnej liczby godzin

nieobecności) w dniu ________________ od godz. ___________ do godz. __________ , co daje łącznie _______
godzin lekcyjnych.
Wiem o zaplanowanych na okres nieobecności ucznia sprawdz ianach oraz o konieczności rozliczenia się ucznia z zadań
terminowych.
UZASADNIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
WAŻNE INFORMACJE:
1. Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
Art. 15pkt l.) 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.
2. Informacje dodatkowe
• Usprawiedliwienie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, gdzie otrzyma pieczęć z datą wpływu. Jeśli wniosek o usprawiedliwienie zostani e złożony po regulaminowym
terminie, nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona.
• Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zalic zania 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 us talenia śr ód rocznej 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: ___________________________

