Załącznik nr 3 do Statutu Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy
PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W GIMNAZJUM NR 3 W ŚWIDNICY
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.02.2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. nr 35. poz. 221 i 222).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.
3. Statut Gimnazjum nr 3 w Świdnicy,
4. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Procedura
1) Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu
siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły;
2) Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż 7 dni,
rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy klasy;
3) W przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym
terminie, wszystkie godziny traktowane są jak nieusprawiedliwione;
4) W przypadku, gdy uczeń ma więcej niż 10 godzin nieobecności
nieusprawiedliwionych ( lub spóźnień ), otrzymuje ocenę z zachowania obniżoną
o jeden stopień;
5) Każde następne 5 godzin powoduje kolejne obniżenie oceny o jeden stopień;
6) W przypadku, gdy uczeń jest nieobecny i nieusprawiedliwiony powyżej 21
godzin, prowadzone są dalsze działania zgodnie z procedurą;
7) Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego (WF) z całości lub
części roku szkolnego winny być dostarczone dyrektorowi szkoły wraz z
podaniem o zwolnienie z ćwiczeń na lekcji WF w ciągu 7 dni od daty
wystawienia przez lekarza;
8) Rodzic/ opiekun może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej
godzinie w uzasadnionych wypadkach;
9) Nadużywanie zwolnień z ćwiczeń na lekcji WF może skutkować
nieklasyfikowaniem z przedmiotu;
10) Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF.
Zwolnienie z lekcji ucznia nie ćwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic poprosi
o to na piśmie z klauzulą „ na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub
ostatnia lekcja w danym dniu;
11) Wszystkie prace kontrolne, które miały miejsce podczas nieobecności ucznia,
muszą być zaliczone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego powrotu do
szkoły, chyba że zostaną poczynione odrębne ustalenia z nauczycielem uczącym;
12) Brak zaliczenia pracy w terminie traktowany jest jako potwierdzenie braku
wystarczającej wiedzy i umiejętności, co skutkuje oceną niedostateczną.

