
Załącznik nr 4 

 

Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz 

sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na 

zajęciach edukacyjnych 

1. Uczniowie mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w lekcjach online, korzystania 

z kamerki i mikrofonu. 

2. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na lekcji online  i oznacza ją w dzienniku 

LIBRUS, korzystając z następujących symboli oznaczania frekwencji zdalnej: 

nz- nieobecność zdalna; 

sz- spóźnienie zdalne; 

nu- nieobecność usprawiedliwiona; 

zn- zdalne nauczanie, zaznaczamy całej klasie w przypadku wysyłania materiałów 

edukacyjnych, gdy nie było możliwości przeprowadzenia zajęć online; 

oz- obecność zdalna. 

3. Jeśli uczeń jest zalogowany na zajęciach, ale nie uczestniczy w nich aktywnie (na 

przykład nie odpowiada na pytania nauczyciela), nauczyciel ma prawo uznać, że 

uczeń jest nieobecny na lekcji. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje rodziców w 

module uwagi i wychowawcę klasy. 

4. Zarówno nauczanie zdalne jak i oznaczanie frekwencji na zajęciach powinno być 

prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. 

5. W przypadku, gdy uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic 

powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela oraz wspólnie ustalić sposób 

nadrobienia materiału, kiedy pojawi się taka możliwość. W takim przypadku można 

odnotować uczniowi nieobecność usprawiedliwioną.  

6.  W podobny sposób należy postąpić w przypadku, gdy uczeń nie może uczestniczyć w 

zajęciach ze względów technicznych. Rodzic lub uczeń powinien bezzwłocznie 

poinformować o tym fakcie nauczyciela oraz uzgodnić dalszy plan działania. 

Wystawiona w takim przypadku frekwencja dla ucznia zależy od nauczyciela. 

7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych: 

- nieobecność należy usprawiedliwić u wychowawcy klasy podczas pierwszych lub 

drugich zajęć z wychowawcą, przypadających po powrocie ucznia do zdalnego 

nauczania; 

-usprawiedliwienie ma formę  pisemną –np. zaświadczenia lekarskiego albo 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia i musi 

zawierać podanie uzasadnionej przyczyny nieobecności; 

-zaświadczenie może zostać przesłane przez rodzica na nr telefonu lub mail 

wychowawcy; 

- polecaną formą usprawiedliwiania nieobecności jest moduł e-usprawiedliwienia.  

- brak usprawiedliwienia lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie powoduje 

nieusprawiedliwienie nieobecności. 


