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ZARZADZENIE

DYREKToRA ZEsPoŁU SZKóŁ NR

2012019

z dnia 03.09.2019 r.
,i},

§pmrYie \r,pi,orvadzenia Regul5minu u§prawiedIiwiania nieobecności
i zrialnianiż uczniów z zajęć szkolnych

w zćspolć szkół im. Gen. Dełvderego Chłapo{,§kiego

ł Bolechowie

}v

rokU s,ko|nvrn 2019/2020

lł ztvi4zku z
się_ co astępuje:

Na podslawie ań, 70 Kons§,tucji Rzęcą,pospolitej Poiskiej Z dnia 2 k\łietnia ]997 r.
statutu Zespo]u SZkól im. Gen, Deżyderego Chłapo*,skiego lv Bolechowie, zarządza

§1, D},rektof Zespołu Szkół

irl,

Gen, Dezldelego Chlaporł,skiego

rł Bolecbowie

§77,2 ]3)

ustala Rcgulainin

usplalvied]iwiania nieobecności i Z$alrriania ucznió\\ ż Zajęć sżkolnych \\ ZcsPolc Szkó] inl, Gen, Dezydelego

chłapowskicgo \\, Bo]echo!łie

§2,

\\,

rcku szkoln\

ll

2019/2020" stanorvi4cy zalącznik

Tlaci rnoc Zarządzenie nr 9/20] 5 Dyrcktola ZesPohl Szkól \! Bolecho§,ie

7

c1o

niliejszeEo

dnia 0] ,09.20l5l,-

usprau,iedlirłiania nieobecności,

§3, Zar7ądzenic \1,chodzi lv żvcie z dniem ogloszenia.
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)0/)0l9 Ą).eklaru Zespah S:kół in. Gen. De.y.lercR.) Chldply,sliego

|,

Bolechovie

Regulamin usp.a}Yied|i}Yiania nieobccności i zwalniania uczniów z zaięć §zkolnych

§ Zcspole Szkół im. Gen. Dezyder€go

Chlapow§kiego n,Bol€cho$ie

l.

Kompetencle do uspralviedliwienia nicobecnościi żWalania uczniów ż zajęć szko]nych posiada
*!chowawca klas}.
2. Prośb), o usprau,iedliwienie i zlłalanie uczniót z zaięć szkołryclr mają chamker $nioskó§,. którc
rł,vchorr,alł,ca occnia pod kątem ich §ial_a,god ości.
3, Dokrnnen§. o klór}ch mowa \ł pkl 2. należ}:
a) t, pt,zypadku wniosku o usp rarł,iedl il ienic nieobecności - ńożyć n wl,chowawcy klas},
§,przypadku jego nieobęcności u wiced},Iektora (lv prz,""padku nieobecności *,icedyrektora
\ł seketaliacie szkoh) - w ciągu 7 dni od daty Zakończęnia nieobecnoścl.
b) w prz}padku \\niosku zrłolnienia z zajęć lekcy,jrryclr złoĄć u rłlchoNa\\,cy k]łs}- - \! prz},padku
.iego nieobecności u \\,jcedYrektora (N przypadku nieobecności lvicedYrektora rl sękrętaliacie
szkoł}) - dostarczyć dzieli plzed planorvanyn zwo]nicnienr, a w s}luacjach nagł}ch § dniu
zirolnienia,
,1, prośbro usprawicd]iuienie i zrr,olnienic !ł,raz z załącżnikami uczniowie przedsta§,iają na drukaoh
szkolnl,ch, które ou,zvmać możla od w,vcholvalvc1,. l sekrętariacie szkołv lub pobrać ze strony
interneto\yej,

5. W
ó.
7,
8.

9,

prrypadku uspr,alviedliwiania nieobecności i zwalniania z zajęć szko]nych za poinocą dziennika
elektronicznego rvniosek powirrien zauięrać t|eśći loflng \yzoru \uliosku \\ we15.jj papie]o§ej,
Niekornpletnę uspraniedlillienia i,/lub zwol ienia nie będą rozpah.vwane,
Wżór plośby o uspralied]i\\,icnie/ Zwolnienie stano*.i zalącznik do niniejszego regllaminu,
Uczrio\łie peholetni UspraWied]i*,iają srłoje nieobecności/ składają lvnioski o zwolnienie z zajęć
samodzielnię na piscl1ln],wniosek lodzicó\Y Złożony osobiście u lvychowawoyUstalenic \łlrchowa*.cy rł przcdnriocie usprawiedli\łienia n ieobecności ,jcst ostateczne.

Uczniórv Branżowej SżkołYl stopnia obowiąZują ngstępują€€

zapi§y:

,

Uczeli Blanżo\rej S7łob l Slop]ria może uspla\\,iedliwić nieobecnościwrącznie na podsta\.-je zwolnienia
]ekarskiego 1ub druku usprarviedliwienia./ zrvolniclia ż piecząlką szkoł},
2. Uczeń Branżowcj szkoł], l Stopnia otrz)rmu.je w senesn,ze ojedęn druk więcej niż 1iczba dnj \ł tvgodniu,
rv którclr ptebywa rv szkote (dla rodzicó\r i dla pracodawc)r).
3. Druki, o których lno\i-a W pkt. 2. możla w},korz},stac tylko najeden dzieri nieobecnosci,
żl, Uozeń ma obowiązek dostarcżyć uspmwiedliwienie w tenninie 7 dni kalendarzow),ch.
5, Nięobecności na kursie doliczane są do nieobecllości sZkoln}ch,
6. W prąvpadku usplawiedliwiania nieobecności i zwa]niania ż zajęć szkolq,ch za ponocą dziennika
elektronicznęgo łniosek po\rjnien żawiemć h,eśći formę rlzoru rłniosku \\ wer,ii PapjelU$ ej.
7, Niekonrp]etne uspl,awiedliwienia i/ ]rrb zrłolnienia nie będa rozpatrylvane.
8, Ustalenie \1.!'cho§awcv lł, przednriocie uspmlvied]ilr,ienia nieobccnościjest ostatcczne,
9, Wżór plośb}, o uspl,awicdli$ienie/ z\\,o]ni§nie stano\łi żałącznikdo niniejszego regulaminu,
l
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