ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW W  SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W KŁODAWIE.
l. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych na podstawie
ustnej lub pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica lub zwolnienia lekarskiego.
2.Uprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych może być wysłane poprzez                              e- dziennik tylko z konta rodzica.
3.Każde usprawiedliwienie musi zawierać datę oraz przyczynę nieobecności .
4.Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.
5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel             danych zajęć edukacyjnych  na pisemny lub wysłany drogą elektroniczną wniosek rodziców,                        w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,                                zwolnienie wysłane poprzez e- dziennik musi być wysłane z konta rodzica
6.Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby nie mogą przebywać
na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie
traci ważność.
7. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego                                                  z  nauczycielem.
8.Wychowawca nie uznaje zwolnienia wykorzystywanego selektywnie, tj., gdy uczeń jest
obecny tylko na wybranych lekcjach. Takie postępowanie unieważnia zwolnienie ucznia.
9.Spóźnienia na lekcje są usprawiedliwione tylko w uzasadnionych przypadkach. Muszą być
usprawiedliwione przez rodziców pisemnie lub ustnie. 
10.Usprawiedliwienie spóźnienia  ucznia na zajęciach szkolnych może być wysłane poprzez                              e- dziennik tylko z konta rodzica,
11. Wychowawca na bieżąco analizuje frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca uzupełnia zapisy w e- dzienniku. 
12.O przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub
szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej,                      a nie po powrocie dziecka do szkoły.
13. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie wychowawca
natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
14. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie , wiadomością e-mail przez  e- dziennik albo poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również zapraszani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia.
15. Każdy nauczyciel odnotowuje i kontroluje nieobecności uczniów na zajęcia lekcyjnych                                i pozalekcyjnych. W przypadku często powtarzającej się absencji ucznia informuje wychowawcę                      i pedagoga szkolnego o tym fakcie.



16. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą                                                                (rodzic nie uczestniczy w zebraniach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje
przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że
dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły                                         
w wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone
postępowaniem egzekucyjnym.

17.W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor
szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest
grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.
18.Wychowawca informuje rodziców, że nieobecności ucznia mają istotny na uzyskiwanie oceny,                a częste nieobecności mogą spowodować brak podstaw do klasyfikowania ucznia.
19.Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrabiania zaległości
szkolnych.
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