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SZKOLNY SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI  

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 
§ 1 

1) Obowiązuje forma usprawiedliwienia nieobecności poprzez dziennik elektroniczny. 
2) Rodzic/pełnoletni uczeń zobowiązany jest wysłać usprawiedliwienie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia 

nieobecności. Usprawiedliwienia nieobecności po tym terminie nie będą uwzględniane. 
3) Usprawiedliwienie musi zawierać: uzasadniony powód nieobecności oraz termin absencji. Powodami 

nieobecności usprawiedliwionej mogą być w szczególności: 
a) choroba 
b) pogrzeb 
c) sprawa w sądzie 
d) zawody sportowe 
e) problemy techniczne  
4) Wizyty u specjalisty powinny być zgłaszane wychowawcy z wyprzedzeniem i tylko wówczas będą 

usprawiedliwiane.  
5) W przypadku nieobecności w dniach zapowiedzianych sprawdzianów rodzice (dotyczy ucznia niepełnoletniego) 

mają obowiązek zaznaczyć na usprawiedliwieniu, że byli powiadomieni o sprawdzianie. W przeciwnym wypadku 
uczeń ponosi konsekwencje zgodne z PZO. 

6) jeżeli uczeń ma 30 godzin nieusprawiedliwionych wychowawca przyjmuje jedynie osobiste lub telefoniczne 
usprawiedliwienia od rodziców (dotyczy ucznia niepełnoletniego); 

7) uczeń, który samowolnie oddali się z zajęć bez pisemnego zwolnienia rodzica (pełnoletniego ucznia) nie może 
mieć usprawiedliwionej nieobecności. Nieobecność ta traktowana jest jako ucieczka. Wychowawca w trybie 
pilnym informuje rodziców o zaistniałej sytuacji; 

8) jeśli uczeń został oddelegowany przez wychowawcę, nauczyciela lub Dyrektora Szkoły  
(z poinformowaniem wychowawcy) do innych zajęć dydaktycznych w szkole lub poza szkołą, wpisuje się do 
dziennika elektronicznego "zwolnienie szkolne”. Nieobecność nie jest wliczana do frekwencji. 

§ 2 
Zasady zwolnień z zajęć 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania. 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną (przez dziennik elektroniczny) lub osobistą prośbę rodziców (pełnoletniego ucznia); 

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez 

samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną (nie dotyczy pełnoletniego ucznia). 

3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby podpisanej przez rodzica 

(pełnoletniego ucznia) lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się rodzica do szkoły i uzgodnienia 

czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W przypadku nieobecności wychowawcy 

klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki 

fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców ucznia, 

prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły. 

5. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe. W szczególnych przypadkach, na prośbę rodzica, uczeń może 

udać się do domu samodzielnie. Pielęgniarka wpisuje odpowiednią adnotację do zeszytu zwolnień. Uczeń 

pełnoletni może być zwolniony przez pielęgniarkę na własną prośbę. 

6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się rodzic, którego zachowanie 

wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję. 

7. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel  

za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej wzywa 

pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz. 
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9. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej  

lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych 

nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za 

nieobecnego nauczyciela. 

10. Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 9 odpowiada wicedyrektor, który zamieszcza informację na 

tablicy ogłoszeń i w dzienniku elektronicznym.  

11. W przypadku przewidzianej nieobecności ucznia (np. z powodu wizyty u lekarza) rodzic (pełnoletni uczeń) 

zobowiązany jest wcześniej powiadomić wychowawcę. 

12. Uczniowie dojeżdżający do szkoły w wyjątkowych wypadkach mogą być zwolnieni z kilku minut ostatniej godziny 

lekcyjnej. Pisemne wnioski rodziców (pełnoletniego ucznia), zaopiniowane przez nauczycieli uczących, 

wychowawca przedstawia wicedyrektorowi szkoły i po uzyskaniu akceptacji zamieszcza w teczce klasy 

zestawienie uczniów zwalnianych w związku z dojazdem. 

§ 3 
Zasady usprawiedliwiania spóźnień na zajęcia 

 Spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut na pierwszą lekcję i powyżej 5 minut na kolejne jest traktowane jak 
nieobecność nieusprawiedliwiona (z wyjątkiem usprawiedliwienia z PKP, PKS, MZK). Pomimo spóźnienia uczeń ma 
obowiązek przebywać w sali lekcyjnej. 

§ 4 
System nagród i konsekwencji za frekwencję klasową oraz indywidualną 

1. Wyniki rankingów umieszczane są na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego (do 10 dnia każdego następnego 
miesiąca). 

2. Nagrody: 
1) w miesięcznym rankingu klasowym - klasa, która ma frekwencję powyżej 90% bierze udział  

w loterii "Szczęśliwy numer" (dzień bez pytania); 
2) w semestralnym rankingu klasowym - forma nagrody ustalona przez Zespół do poprawy frekwencji szkoły; 
3) w rocznym rankingu indywidualnym - uczeń o najwyższej frekwencji w szkole ma prawo do nagrody ustalonej 

przez Zespół do poprawy frekwencji szkoły, otrzymuje również pochwałę Dyrektora Szkoły oraz dyplom. 
3. Konsekwencje: 
1) jeżeli miesięczna frekwencja w klasie wynosi poniżej 85% uczniowie mogą być pozbawieni prawa do 

uczestniczenia w imprezach szkolnych i wycieczkach przez kolejny miesiąc (decyzję podejmuje wicedyrektor 
szkoły po konsultacji z wychowawcą); 

2) w rankingu indywidualnym: 
a) 20 godzin nieusprawiedliwionych - nagana wychowawcy (w formie papierowej i wpisu do dziennika 

elektronicznego); 
b) 40 godzin nieusprawiedliwionych - nagana Dyrektora (w formie papierowej i wpisu do dziennika 

elektronicznego);; 
c) 60 godzin nieusprawiedliwionych – kontrakt (w formie papierowej i wpisu do dziennika elektronicznego);. 
4. O podjętych działaniach wychowawca informuje rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia). Każda z wyżej 

wymienionych konsekwencji zostaje udokumentowana. 
5. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy nie może otrzymać wzorowej i bardzo dobrej oceny z zachowania. 
6. Uczeń, który otrzyma naganę Dyrektora nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna. 

 
 


