II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Władysława Broniewskiego
Koszalin, ul. Chełmońskiego 7, tel. 94 342 43 51
e-mail: 2lobroniewski@interia.pl, www.broniewski.edu.pl

Koszalin, dnia 17.09.2015r.
LO.I.021

- 2/2015/2016

Zarządzenie Nr 2/2015/2016
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie
dotyczy:

usprawiedliwiania nieobecności ucznia II Liceum Ogólnokształcącego
im. Wł. Broniewskiego oraz zwolnienia z zajęć lekcyjnych.

Podstawa prawna : Statut szkoły § 50 pkt 4.
Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne to podstawowy obowiązek każdej uczennicy
i ucznia, a nieuczestniczenie w zajęciach ma zasadniczy wpływ na wyniki nauczania
oraz poziom zdawalności egzaminu maturalnego, zarządzam:
1. Każda uczennica i każdy uczeń posiada specjalny dzienniczek/zeszyt,
w którym wpisywane są wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia
nieobecności. Na pierwszej stronie są zamieszczone podpisy
rodziców/prawnych opiekunów.
2. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest:
a) wpisanie do dzienniczka przez rodzica/ opiekuna prawnego informacji
o zwolnieniu uczennicy/ucznia z części lub całości zajęć lekcyjnych
w danym dniu. W przypadku zamieszkania uczennicy/ucznia poza
Koszalinem, rodzic/prawny opiekun informuje szkołę o nieobecności
telefonicznie.
b) wpisanie (nieobecność powyżej jednego dnia) do dzienniczka przez
rodziców/ prawnych opiekunów usprawiedliwienia nieobecności
uczennicy/ucznia w szkole;
c) w nagłych przypadkach uczennica/uczeń może opuścić szkołę i uzyskać
usprawiedliwienie po:
 uzyskaniu zgody wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności
dyrektora lub wicedyrektora szkoły na opuszczenie zajęć;
 odnotowaniu wyjścia ze szkoły poprzez wpis w Rejestrze Wyjść
(sekretariat szkoły).

d) przedstawienie usprawiedliwienia wychowawcy klasy na pierwszej lekcji
wychowawczej po powrocie do szkoły.
e) w przypadku przewidywanej nieobecności uczennicy/ucznia powyżej
1 tygodnia rodzic/opiekun prawny musi o tym fakcie powiadomić
osobiście dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
3. W przypadku złego samopoczucia, nagłej choroby uczennicy/ucznia szkołę
może opuścić po spełnieniu następujących warunków:
a) poinformowaniu, przez sekretariat szkoły rodziców/ prawnych opiekunów
o zaistniałej sytuacji;
b) uzyskania od rodziców/ prawnych opiekunów (w przypadku gdy nie mogą
osobiście odebrać dziecka ze szkoły) zgody na ich samodzielne udanie się
do domu, internatu lub na stancję.
4. Wprowadzenie dziennika elektronicznego nie zmienia zasad usprawiedliwiania
nieobecności w szkole.

Zarządzenie pozytywnie zaopiniował/a:
Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 31.08.2015r.
Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 16.09.2015r.
Samorząd Uczniowski na posiedzeniu w dniu 15.09.2015r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2015r.
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