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PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANIA  

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW I ZAPOBIEGANIA 

WAGAROM 

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju 
 

Niniejsze procedury są częścią szkolnych procedur postępowania nauczycieli w przypadku 

wystąpienia problemowych zachowań ucznia i/lub zagrożenia demoralizacją 

 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późniejszymi zmianami) – art. 15, 16, 18, 19, 20. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 

26, poz. 232). 

3. Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą 

(DKO-430-4/93/JB). 

4.Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 229, 

poz. 1954). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225). 

 

II. Obowiązek szkolny - kogo dotyczy, formy spełniania: 

1. 

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 

2. 

Obowiązek szkolny ucznia gimnazjum rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym 

uczeń rozpoczyna naukę w klasie pierwszej i trwa przez trzy kolejne lata, aż do ukończenia 

gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

3. 

Obowiązek szkolny spełnia się przez systematyczne uczęszczanie ucznia do gimnazjum. 

4. 

Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - 

wychowawczych, organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. 

Na wniosek rodziców dyrektor Gimnazjum (w obwodzie którego dziecko mieszka) może 

zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w tej 

formie, może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia 

szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

6. 

 Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły: 

1) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego współdziałając z rodzicami, 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 
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7. 

W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie informacje 

o spełnianiu przez młodzież w wieku 16 – 18 lat obowiązku szkolnego. 

 

III. Cele 

1. Poprawa frekwencji w szkole. 

2. Opracowanie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia. 

3. Zapobieganie powstawaniu niepowodzeń szkolnych, trudności w nauce. 

4. Zapewnienie zorganizowanych działań nauczycieli w przypadku nieobecności ucznia 

w szkole. 

 

IV. Zakres działań 
Procedura obejmuje i reguluje działania związane z kontrolą spełniania przez uczniów szkoły 

obowiązku szkolnego. 

 

V. Osoby odpowiedzialne 
1. Rodzice 

2. Dyrektor 

3. Wychowawcy klas  

4. Pedagog i psycholog szkolny 

 

VI. Egzekucja obowiązku szkolnego 
1. 

Rodzice ucznia zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

szkoły, zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia warunków do 

przygotowania się dziecka do lekcji. Obowiązkiem rodziców jest powiadamianie organów gminy 

o formie spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku gimnazjalnym i zmianach 

w tym zakresie. 

2. 

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Na ustawowego opiekuna dziecka może być nałożona grzywna 

w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku.  

3. 

 Dyrektor gimnazjum, zgodnie z art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

jest osobą uprawnioną do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji 

administracyjnej. Po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 

(nieusprawiedliwione ponad 50% wymaganych obecności), dyrektor gimnazjum, w którego 

obwodzie dziecko mieszka, kieruje do opiekunów prawnych upomnienie wraz z wezwaniem do 

posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu. Dyrektor zamieszcza również informację, 

że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania 

egzekucyjnego. 

5. 

 W razie konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej (niezastosowanie 

się do wezwania w upomnieniu) dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji jest właściwa gmina. Do wniosku dołącza się tzw. tytuł 

wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz dowód doręczenia upomnienia. 
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6. 

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia 

upomnienia. Kosztami upomnienia (w wysokości czterokrotnej wartości pobieranej przez Pocztę 

Polską za nadanie przesyłki jako poleconej) obciąża się rodziców dziecka na rzecz wierzyciela, 

tj. szkoły, na konto wskazane przez dyrektora (art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz § 1 rozporządzenia RM z dnia 27.VIII.1991 r. w sprawie kosztów 

upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez 

uprzedniego doręczenia upomnienia – Dz. U. 1991/81/354 z późniejszymi zmianami). 

7. 

Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna w celu przymuszenia. 

Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych 

opiekunów (art. 120 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). 

 

VII. Działania Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju 

 

 Obowiązki rodziców dziecka 

 

1) Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, w obwodzie której 

uczeń mieszka. 

2) Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

3) Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

4) Usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole – w terminie do 7 dni od powrotu dziecka 

do szkoły - usprawiedliwiane są tylko te godziny, o których rodzic wie i których daty jest 

w stanie umieścić na usprawiedliwieniu. Szkoła nie honoruje usprawiedliwień, w których rodzic 

prosi o usprawiedliwienie dziecku wszystkich nieobecności bez powoływania się na konkretne 

daty.  

 Obowiązki nauczycieli 

 

1) Systematyczne sprawdzanie obecności uczniów na początku zajęć i odnotowanie tego 

w dzienniku lekcyjnym. 

2). W przypadku ucznia z wysoką absencją na zajęciach dydaktycznych podejmowanie działań 

wynikających z założeń kontraktu zawartego z uczniem i jego rodzicami lub zgodnych ze 

strategią działań opracowaną przez wychowawcę klasy. 

3). O ile nie zostało ustalone inaczej - nauczyciel może poinformować pedagoga szkolnego 

(a w przypadku jego nieobecności wychowawcę lub dyrektora szkoły) o absencji ucznia na 

swojej lekcji. Nauczyciel po stwierdzeniu, że na zajęciach nie pojawił się uczeń, który był obecny 

na poprzednich lekcjach wpisuje mu nieobecność w dzienniku zajęć oraz może przekazać 

informację o jego absencji do pedagoga (w przypadku jego nieobecności – do dyrektora) 

wysyłając gospodarza klasy. 

4). Niezwłocznie informowanie pedagoga (w razie jego nieobecności – wychowawcy lub 

dyrektora) o ucieczce z prowadzonych zajęć większej grupy uczniów. Informacja może zostać 

przekazana przez gospodarza klasy, nauczyciel nie pozostawia klasy bez opieki. Pedagog 

telefonicznie informuje rodziców uczniów o zaistniałym problemie. W razie braku możliwości 

kontaktu telefonicznego przekazuje informację wychowawcy, który podejmuje odpowiednie 

działania i informuje rodzica ucznia. 



 4 

5). Przekazanie informacji dyrektorowi (a w przypadku jego nieobecności - pedagogowi 

szkolnemu) o absencji ucznia na lekcji w razie podejrzenia naruszenia dobra dziecka i innych 

wyjątkowych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ucznia lub bezpieczeństwu innych osób. 

6). Przekazanie informacji wychowawcy klasy o unikaniu przez ucznia zajęć na swoim 

przedmiocie (w miarę możliwości jak najszybciej, po stwierdzeniu 2 – 3 kolejnych nieobecności 

w danym miesiącu).  

 

Obowiązki wychowawcy klasy 

 

1). Systematyczne analizowanie frekwencji uczniów – raport w dzienniku (str. 142) do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

2). Informowanie dyrektora szkoły o nieusprawiedliwionej absencji ucznia przekraczającej 

w danym miesiącu 50% wymaganych obecności (nieusprawiedliwione ponad 50% wymaganych 

obecności) – do 11 dnia każdego miesiąca. 

3). Systematyczne analizowanie frekwencji uczniów i jak najszybsze informowanie rodziców 

o wysokiej absencji ich dziecka na zajęciach lekcyjnych. Po podliczeniu frekwencji miesięcznej 

(lub szybciej w przypadkach wysokiej absencji czy ustaleń z opiekunem prawnym) 

i przeprowadzeniu rozmowy z uczniem, przekazanie informacji  rodzicom ucznia, który uzyskał 

więcej niż 10 nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu miesiąca. Fakt ten zostaje 

odnotowany w dzienniku lub osobnym dokumencie. 

4). Zaproszenie do szkoły rodziców ucznia, który w kolejnym miesiącu uzyska ponownie 10 lub 

więcej nieusprawiedliwionych nieobecności i podjęcie działań zapobiegających absencji. 

Wychowawca i rodzice ustalają wspólną strategię postępowania wobec ucznia. Wychowawca 

w obecności rodzica zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 

informuje również o konsekwencjach związanych z wysoką i nieusprawiedliwioną absencją na 

lekcjach. Fakt ten oraz ustalenia z rodzicem i proponowane formy pomocy zostają odnotowane 

na piśmie – w dzienniku lub innej dokumentacji wychowawcy klasy. Rodzic może otrzymać 

zawiadomienie przekazane drogą pocztową w przypadku trudności ze zorganizowaniem 

spotkania w szkole.  

5). Przekazanie pedagogowi szkolnemu informacji o uczniu, który po raz trzeci opuścił minimum 

10 godzin lekcyjnych w miesiącu i nie są one usprawiedliwione.  

6). Informowanie uczniów z wysoką absencją o konsekwencjach wagarów i procedurach. 

7). W przypadku uczniów często nieobecnych na lekcjach ustalanie z uczniem i jego  rodzicami 

sposobu informowania rodziców o absencji dziecka na zajęciach lekcyjnych, sposobu kontroli 

frekwencji i zasad współpracy oraz organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Ustalenia mogą zostać zapisanie w formie kontraktu z uczniem i jego rodzicem. Zostają one 

odnotowane w dzienniku lub odrębnym dokumencie. 

8). Wychowawca współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym w przypadku uczniów 

z wysoką absencją, z którymi zostały zawarte kontrakty dotyczące poprawy frekwencji ucznia na 

zajęciach dydaktycznych. 

9). Niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań po uzyskaniu informacji od nauczyciela 

przedmiotu o unikaniu przez ucznia prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych (przede 

wszystkim rozmowa z uczniem i poinformowanie jego rodziców). Działania te wychowawca 

dokumentuje w dzienniku lub odrębnym dokumencie. 

10). Rozpoznanie przyczyn nieobecności ucznia w szkole po absencji dłuższej niż 3 dni (i braku 

informacji ze strony rodziców lub wiarygodnej informacji ze strony innych osób). 
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11). Niezwłoczne nawiązanie kontaktu z prawnymi opiekunami ucznia w przypadku, gdy 

wychowawca nie zna przyczyn nieobecności dziecka w szkole (po absencji dłuższej niż 3 dni 

i braku wiarygodnej informacji o usprawiedliwionej przyczynie nieobecności).  

12). W razie braku możliwości kontaktu z prawnymi opiekunami dziecka wysyłanie 

zawiadomienia pisemnego dotyczącego nieobecności ucznia w szkole. 

13). Systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego, a w przypadku 

uzasadnionej nieobecności – pisemne opracowanie informacji dotyczących problemów klasy. 

14). Zapoznanie i przypominanie uczniom procedur, praw i obowiązków zawartych w szkolnych 

regulaminach oraz konsekwencji łamania ustalonych zasad i regulaminów (na początku roku 

szkolnego i zgodnie z potrzebami). Wychowawca dokumentuje fakt zapoznania uczniów 

z procedurami i regulaminami szkolnymi. 

15). Zapoznanie rodziców z ich obowiązkami oraz procedurami i regulaminami szkolnymi na 

pierwszym zebraniu w szkole. W przypadku, gdy rodzic jest nieobecny wychowawca ma 

obowiązek zapoznać go z obowiązującymi procedurami, regulaminami szkolnymi i obowiązkami 

rodziców. Wychowawca dokumentuje fakt zapoznania rodziców z procedurami i regulaminami 

szkolnymi. 

16). Konsekwentne stosowanie zasad WSO i procedur szkolnych, w tym kar i nagród 

przewidzianych za frekwencję. 

 

Działania pedagoga i psychologa szkolnego 

 

1). Zaproszenie rodzica do szkoły po otrzymaniu informacji od wychowawcy klasy o kolejnej 

nieusprawiedliwionej absencji ucznia i podjęcie działań zapobiegających dalszej nieobecności 

zgodnie z procedurą. Ustalenia z rodzicem i uczniem oraz ewentualne sposoby pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej zostają zapisane w formie kontraktu. Są one konsultowane 

z wychowawcą klasy i realizowane z udziałem wychowawcy, nauczycieli i specjalistów 

szkolnych (w zależności od ustaleń).  

2). Poinformowanie wychowawcy i dyrektora szkoły o przypadkach niedotrzymania przez 

uczniów i rodziców przyjętych zobowiązań lub niemożności skontaktowania się z rodzicem 

ucznia. 

3). W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z rodzicem zgłoszenie informacji do MOPS 

i/lub Sądu Rejonowego. 

4). W przypadku nieskutecznych działań szkoły przygotowanie propozycji pisma do Sądu 

Rejonowego w Biłgoraju z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, który nie realizuje 

obowiązku szkolnego lub realizuje go w sposób nieregularny. Wzór pisma przekazywany jest 

dyrektorowi szkoły. 

5). Pedagog/psycholog szkolny może telefonicznie zawiadamiać rodziców lub osoby wskazane 

przez rodziców o podejrzeniu wagarów śródlekcyjnych. W poważnych przypadkach, przy 

podejrzeniu naruszenia dobra dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa, przekazuje informację 

dyrektorowi szkoły. 

Działania dyrektora szkoły 

 

1). Po stwierdzeniu nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor wysyła 

upomnienie do rodziców ucznia. 

2). W przypadku wyczerpania dostępnych w szkole oddziaływań wychowawczych dyrektor 

kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej i/lub kieruje pismo do Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich Sądu Rejonowego w Biłgoraju. 
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3). W szczególnych przypadkach, gdy kontakt z rodzicami lub opiekunami nie jest możliwy 

a zachodzi podejrzenie, że może zostać naruszone dobro dziecka, dyrektor powiadamia policję 

o niemożności sprawowania opieki nad uczniem ze względu na jego absencję na lekcji. 

 

VIII. System nagród 

 

1). Uczniowie ze 100% frekwencją w semestrze otrzymują antypytalon do wykorzystania 

w ciągu kolejnego semestru.  

2). Na I i II semestr klasa o najwyższej frekwencji (min. 93%) zostaje nagrodzona przez 

dyrektora szkoły (np. antykartkówką dla klasy). 

 

IX. System kar 

 

1). Zgodnie z WSO, statutem i regulaminami szkolnymi. 

2). Uczniowie z ponad 30-godzinną nieusprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach lekcyjnych - 

pozbawienie pełnionych w szkole i klasie funkcji, pozbawienie przez wychowawcę prawa do 

udział w imprezach, wycieczkach, dyskotekach i zajęciach organizowanych przez szkołę, 

pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zawodach i konkursach – na okres jednego 

miesiąca (do kolejnego podsumowania frekwencji). 

 

IX. Sposoby gromadzenia danych 

1. Dokumentacja wychowawcy klasy 

2. Dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego 

3. Dziennik korespondencji 

4. Protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawczego 

5. Sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego 

 

X. Techniki i narzędzia monitorowania 

Analiza dokumentacji (dzienniki zajęć – frekwencja, dzienniki korespondencji). 

 

XI. Sposoby prezentacji wyników wdrażania 
Przekazanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas klasyfikacyjnych 

posiedzeń rady pedagogicznej. 

 

XII. Ewaluacja 

Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do 

założonych celów, ewentualna modyfikacja procedury. 

 

 

        Dyrektor Szkoły 

        Małgorzata Wójcik 

 

 

 

Procedura przyjęta do realizacji w Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju przez Radę 

Pedagogiczną dnia 9.11.2016r. 


