
 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA 

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 po. 2572 z późniejszymi zmianami). 

1.    Nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów. 

2.   Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach 

lekcyjnych. 

3.   Jeśli nieobecność ucznia trwa ponad tydzień, rodzice zobowiązani są do 

      powiadomienia szkoły o jej przyczynie. 

 

4.   Tylko wychowawca może zwolnić ucznia z lekcji (w obecności rodzica). W przypadku        

        kiedy wychowawca jest nieobecny, uczeń o zwolnieniu powiadamia dyrekcję szkoły. 

5.   Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka w terminie jednego 

tygodnia od powrotu ucznia do szkoły. 

6.   Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, 

wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

7.   Informacja może być przekazana telefonicznie, listownie. Rodzice mogą też być 

poproszeni o zgłoszenie się  do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. 

8.   W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą – rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne, 

oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca 

zgłasza  fakt dyrektorowi szkoły. 

9.    Dyrektor sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez: 

·          rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły 

·      podpisanie kontraktu z rodzicami zobowiązującego ucznia do regularnego        

uczęszczania do szkoły, a rodziców do   kontrolowania obecności dziecka w 

szkole 

                  ·          wywiad w domu rodzinnym ucznia z Zespołem Wychowawczym 

10.   Wychowawca, dyrektor szkoły oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania 

zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 

11.   W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły wysyła do rodziców upomnienie. 
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12.   W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, 

jakim jest gmina. 

13. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna / art.121 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiana opublikowana w Dz. U . z 1996r. 

Nr 146, poz. 680. 

14. Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd 

Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku 

szkolnego. 

15.  Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając tej demoralizacji 

ucznia. 

 

Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie zatwierdziła i przyjęła 

do realizacji dnia ……………………. r. 

 


