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PROCEDURA D – 4 
„POSTĘPOWANIE W SYTUCJI NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE” 

 

Standardem światowym jest frekwencja dzieci na poziomie 95%.  
 

Konsekwencją frekwencji na poziomie niższym są niepowodzenia szkolne uczniów.  
 

Słaba frekwencja ucznia ma także duży wpływ na ocenę zachowania, co skutkować może brak iem 
możliwości zdawania tzw. egzaminu sprawdzającego lub nawet brak iem promocji (odpowiednie zapisy:                   

w Regulaminie Punktowym Oceniania Zachowania i Rozporządzeniu MEN w sprawie k lasyfikowania                      
i promowania uczniów).  
 

Podstawa prawna 
 

Ustawa o systemie oświaty 

Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  
1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.  
2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.  

3) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.  
4) Zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych                  

w zezwoleniu, o których mowa w art. 16 ust.8. 

5) Powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez 
młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. 

 

Interpretacja prawa 
 

Obowiązek szkolny to obowiązek dorosłych, aby zapewnić każdemu dziecku prawo do nauki szkolnej. Za 
wagary dzieci odpowiadają dorośli, a nie dzieci.   
 

Warunki dobrej współpracy w zakresie przeciwdziałania absencji:  
 

1) Rodzice i pracownicy szkoły wspólnie troszczą się o bezpieczeństwo dzieci  i zapewnienie im stałej 
opieki. Według polskiego prawa dziecko nie może pozostawać bez opieki dorosłych. Dlatego rodzice 
i szkoła ustalają nienaruszalne zasady sprawowania opieki.  

2) Rodzice i szkoła przestrzegają ustalonych zasad współpracy dotyczących obecności dzieci na 
zajęciach szkolnych. 

3) Rodzice i szkoła ustalają, zapisane w statucie szkoły kategorie nieobecności dzieci w szkole: 

nieobecności uzasadnione – nieobecności nieuzasadnione.  
4) Nieobecność dziecka w szkole powinna być zapowiadana, czyli rodzice informują szkołę, że dziecka 

w tym dniu lub w tych dniach nie będzie w szkole i dlaczego. Jeśli tego nie zrobią, w razie 

nieobecności, szkoła natychmiast zawiadamia rodziców, że dziecka nie ma na lekcjach . Ten 
przepływ informacji musi być maksymalnie drożny i szybki z troski  o bezpieczeństwo uczniów.  

 

Procedura postępowania 
 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiają sekretariat szkoły, że dziecka nie będzie w szkole. 
2) Lista dzieci, których rodzice zawiadomili o nieobecności, powinna być wywieszona w pokoju 

nauczycielskim, aby każdy nauczyciel sprawdził przed lekcją, którzy uczniowie będą nieobecni.  
3) Każdy nauczyciel musi na początku lekcji sprawdzić listę obecności.  
4) Jeśli nieobecne jest dziecko, którego rodzice nie zawiadomili szkoły, nauczyciele mają obowiązek                  

o tym fakcie poinformować sekretariat. 
5) Sekretarka zawiadamia tych rodziców o fakcie, że dziecka nie ma w szkole.  
6) Dzięki temu rodzice wiedzą, że ich dziecka nie ma w szkole.  

7) Sekretarka prowadzi precyzyjny rejestr tych zawiadomień.   
8) Rodzice wpisują usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia ze szkoły  (w wyjątkowych, 

uzasadnionych przypadkach) tylko i wyłącznie w indeksie gimnazjalisty. Podpis musi być czytelny                  

i zgodny ze wzorem podpisu złożonym na pierwszej stronie. Inne zwolnienia nie będą honorowane.  
9) Podsumowanie frekwencji przez wychowawcę klasowego musi nastąpić najpóźniej do końca 

każdego tygodnia. 

10) Nauczyciel-wychowawca ma obowiązek, co najmniej raz w miesiącu, pisemnie informować 
(za pośrednictwem psychologa szkolnego) o niepokojącej absencji ucznia w szkole. Fakt ten 
musi zostać zarejestrowany w dzienniku lekcyjnym.  
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11) Psycholog szkolny jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zapisów ustawy dotyczących 
obowiązku szkolnego (systematyczna współpraca z wychowawcą i terminowe pisma do rodziców, 
sądu rodzinnego oraz organu prowadzącego). 

 

Katalog nieobecności uzasadnionych 
 

1) Zły stan zdrowia. 
2) Udział w uroczystości pogrzebowej. 
3) Pilny wyjazd do: lekarza, poradni psychologiczno-pedagogicznej, itd. 

4) Zorganizowany wyjazd: na rajd harcerski, PTTK, zawody sportowe z klubu, itp. 
5) Udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia zajęciach, egzaminach pozaszkolnych.  
6) Udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny uroczystościach czy zdarzeniach.   
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