
Zespół  Szkół 

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego 

im.  Juliusza  Poniatowskiego  w  Czarnocinie 
 

ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 

Tel./fax.: (44) 616-51-23 
 

www.zscku.czarnocin.edu.pl            e-mail: zscku@czarnocin.edu.pl 

         

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

 

Imię i nazwisko ucznia................................................................................................................. 

Klasa ........................................................................ 

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności syna/córki na zajęciach edukacyjnych w dniu/ach 

od ........................................ do ................................................. 

co daje łącznie ......................................... godzin lekcyjnych. 

 

Wiem o zaplanowanych na okres nieobecności syna/córki sprawdzianach z następujących 

przedmiotów: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Uzasadnienie nieobecności ucznia: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Podstawa prawna: 

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 

 

Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy przed przewidzianą nieobecnościa ucznia lub, gdy nieobecności są 
nieprzewidziane, najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły, nie później niż na tydzień 
po ustaniu nieobecności. Po tym terminie nieobecności traktuje sie jako nieusprawiedliwione. 

Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem 

prowadzącym dane zajecia edukacyjne. 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej 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/opiekuna prawnego ................................................. 
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