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Prowadzona w roku szkolnym 2014/2015 systematyczna analiza frekwencji wykazała, 

że skala nieusprawiedliwionych dni oraz pojedynczych nieobecności na zajęciach lekcyjnych 

stanowi problem wymagający zdecydowanych działań  przeciwdziałających temu zjawisku i 

jego konsekwencją. Najważniejsze problemy to: niska frekwencja na zajęciach 

dydaktycznych w szkole, wybiórcze uczęszczanie uczniów, niepowodzenia uczniów w 

szkole, niskie wyniki nauczania w klasach o niezadowalającej frekwencji, brak efektywnego 

zainteresowania rodziców frekwencją uczniów, występująca u rodziców tendencja do 

usprawiedliwiania każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach, niska świadomość 

rodziców i uczniów odnośnie ścisłej zależności pomiędzy frekwencją, a osiąganymi 

wynikami w nauce oraz brak jednolitych działań w zakresie poprawy frekwencji.  

 

 

Aby wyeliminować niewłaściwe zachowanie musi nastąpić koordynacja współpracy 

pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami. Nieobecności nie można 

lekceważyć, trzeba im zdecydowanie zapobiegać przez wzmożenie działalności opiekuńczo-

wychowawczej oraz współpracę szkoły z domem rodzinnym ucznia. W związku ze 

zdiagnozowanym w naszej szkole problemem niskiej frekwencji uczniów na zajęciach 

szkolnych, opracowane zostały następujące działania zmierzające do poprawy frekwencji, 

które wdrażane będą od roku szkolnego 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA 

 

1. Uczeń ma prawo do opuszczania lekcji  tylko z powodu choroby lub bardzo ważnych 

przyczyn osobistych. 

2. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia do 15 

minut od rozpoczęcia lekcji. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku 

lekcyjnym. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję do 15 minut od jej rozpoczęcia nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie. 

3. Usprawiedliwienie we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej 

godzinie zajęć lekcyjnych.  

4. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym 

jest wychowawca klasy. 

5. Uczeń ma obowiązek systematycznie nosić do szkoły zeszyt usprawiedliwień, w 

którym powinny znajdować się podpisy rodziców lub prawnych opiekunów. 

6. Zeszyt usprawiedliwień będzie opatrzony podpisem wychowawcy oraz pieczęcią 

szkoły i powinien mieć ponumerowane strony. 

7. Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności w terminie 

jednego tygodnia od dnia zakończenia nieobecności, nie później jednak niż do dnia 

poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 

8. Jeżeli w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły lub do dnia poprzedzającego 

klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, uczeń nie dostarczy 

usprawiedliwienia, godziny zostają nieusprawiedliwione. 

9. Jeżeli nieobecność ucznia trwa w sposób ciągły dłużej niż tydzień, uczeń lub jego 

rodzice mają obowiązek poinformowania wychowawcy danej klasy o przyczynach 

powstania tej nieobecności, a wychowawca klasy przedłuża termin usprawiedliwienia 

nieobecności do czasu powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne. 

10. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na podstawie 

zaświadczenia rodziców, jeśli uzna, że podane przez nich powody są niewystarczające 

do usprawiedliwienia nieobecności. 

11. Jeżeli uczeń nie przychodzi na początkowe lekcje lub ma być zwolniony z lekcji 

końcowych, w tym samym dniu dostarcza wychowawcy( lub nauczycielowi, z którego 

zajęć chce się zwolnić) wpisane do zeszytu usprawiedliwień zwolnienie, w którym 

musi być podana godzina wyjścia ucznia ze szkoły. 

12. O nieobecności ucznia rodzice są powiadamiani też listownie lub przez bezpośredni 

kontakt. 

13. W przypadku gdy działania podejmowane przez wychowawcę nie przynoszą 

oczekiwanych efektów, uczeń kierowany jest przez wychowawcę do pedagoga 

szkolnego. 

14. W przypadku braku współpracy  rodzica z wychowawcą (nie uczestniczy w 

wywiadówkach, nie wyraża chęci na spotkanie indywidualne z wychowawcą, 

nauczycielami uczącymi) wychowawca powiadamia rodzica o nieobecnościach 

dziecka przez dyrektora szkoły listem poleconym. W przypadku braku reakcji ze 

strony rodzica lub opiekuna kolejnym krokiem jest powiadomienie policji, sądu 

rodzinnego oraz organu prowadzącego. 
 

 

 

  



PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI 

 
1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca przypomina(zapoznaje) uczniom 

procedury obowiązujące w przypadku nieobecności w szkole. Uczeń potwierdza 

podpisem, że zapoznał się z w/w procedurami. 

2. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym przypominają  

 (zapoznają) w/w procedury rodzicom. Rodzice potwierdzają podpisem fakt 

zapoznania się z procedurami. 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego sprawdza, czy wszyscy uczniowie 

posiadają zeszyty usprawiedliwień zgodne z wymogami szkoły. 

4. Wychowawca egzekwuje od uczniów usprawiedliwienia(wpisane do zeszytu), w 

terminie 7 dni od ich powrotu do szkoły.  

5. Jeżeli uczeń nie dostarczy usprawiedliwienia w w/w terminie, wychowawca nie 

usprawiedliwia ich i kontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu wyjaśnienia 

przyczyn nieobecności. 

6. Wychowawca zwalniający ucznia z lekcji podpisuje zgodę na opuszczenie szkoły w 

zeszycie usprawiedliwień oraz zaznacza w dzienniku lekcyjnym godziny, z których 

zwolnił ucznia, wpisując „zw”. Godziny takie traktuje się jak nieobecności 

usprawiedliwione. 

7. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach i 

zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na zajęciach. Nauczyciel, 

pod którego opieką będą uczniowie zobowiązany jest poinformować wcześniej 

wychowawcę klasy.  

8. Wychowawca, który stwierdził, że uczeń ma powyżej 30 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, wzywa ucznia wraz z rodzicami na rozmowę z udziałem 

pedagoga szkolnego. Wychowawca przygotowuje kontrakt zobowiązujący ucznia do 

regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, a rodziców do posyłania dziecka do 

szkoły. 

9. W przypadku powtarzania się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych, 

wychowawca i pedagog powiadamia policję, sąd rodzinny oraz organ prowadzący. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW 

 
1. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia 

szkolne i dbać o to, by dziecko nie opuszczało lekcji bez ważnej przyczyny. 

2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w zeszyty usprawiedliwień oraz złożyć w 

nim wzory podpisów. 

3. Rodzice są zobowiązani do powiadamiania szkoły o nieobecności dziecka 

przekraczającej 7 dni.  

4. Rodzice są zobowiązani do terminowego – w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły, nie 

później jednak  niż do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie rady 

pedagogicznej – usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole. 

5. Rodzice są zobowiązani do wpisywania usprawiedliwień lub zwolnień w zeszycie 

usprawiedliwień(a nie na kartce), a w przypadku nieobecności przekraczającej 7 dni, 

powinni przedstawić zwolnienie lekarskie. 

6. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub notorycznych spóźnień rodzice mają 

obowiązek  utrzymywania systematycznych kontaktów z wychowawcą lub 

pedagogiem szkolnym oraz przestrzegania podjętych wspólnie ustaleń. 

7. W przypadku otrzymania informacji od wychowawcy, że dziecko  ma powyżej 30 

godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, rodzic ma obowiązek zgłosić się na 

rozmowę wyjaśniającą z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Rodzic wraz z 

dzieckiem podpisują kontrakt systematycznej realizacji obowiązku szkolnego.  

8. W przypadku powtarzania się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych, 

wychowawca i pedagog powiadamiają policję, sąd rodzinny oraz organ prowadzący. 
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