
PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU NIEOBECNOSCI UCZNIÓW W SZKOLE. 

 

1.Cel procedury. 

- Ujednolicenie postępowania wszystkich wychowawców w razie nieobecności ucznia. 

- Określenie sposobów kontaktowania się wychowawców z rodzicami w razie nieobecności uczniów.  

2. Przedmiot i zakres procedury. 

Procedura określa zasady postępowania wychowawców w razie nieobecności uczniów, sposobów 

komunikowania się z rodzicami i konieczność skrupulatnego odnotowywania absencji uczniów na 

zajęciach szkolnych. 

3. Treść procedury. 

- Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w danej klasie mają obowiązek skrupulatnie odnotowywać 

nieobecności uczniów. 

-  Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia sportowe- itp.) dokonuje 

usprawiedliwień nieobecności w porozumieniu z wychowawcą. 

- Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie w pierwszym dniu po powrocie do 

szkoły, jednak nie później niż do 3 dni. Przedłożenie usprawiedliwienia po tym terminie nie będzie 

honorowane. 

- W usprawiedliwieniach rodzic wskazuje przyczynę i datę nieobecności. 

- Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. 

4. Kolejność postępowania  w przypadku nieobecności ucznia: 

A. W przypadku nieobecności ciągłej. 

-  W przypadku tygodniowej nieobecności ucznia rodzic ma obowiązek powiadomić szkołę 
o przyczynach nieobecności dziecka w szkole oraz o ewentualnym przedłużeniu nieobecności. 
W przypadku braku kontaktu rodzica ze szkołą wychowawca kontaktuje się z rodzicami ustalając jej 
przyczynę. 
 
- Sposób kontaktowania się z rodzicami - telefoniczny, osobisty poprzez wezwanie do szkoły lub 
zapowiedziana wizyta domowa (wywiad środowiskowy).  
 
-  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 1 tygodnia wychowawca ustala 
przyczyny nieobecności (osobisty lub telefoniczny kontakt z rodzicami) . 
 
- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 2 tygodni oraz braku informacji od 
rodziców, wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi, który przygotowuje pismo – upomnienie. 



- W przypadku dalszej nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 3 tygodni oraz braku informacji od 
rodziców pedagog przygotowuje pismo kierowane przez dyrektora szkoły. 
 
- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 6 tygodni oraz braku informacji od 
rodziców, pedagog przygotowuje pismo o niespełnianiu obowiązku szkolnego do organu 
prowadzącego. 
 
- W przypadku niewyegzekwowania spełniania obowiązku szkolnego przez organ prowadzący – 
pedagog przygotowuje pismo do sądu rodzinnego. 
 
B. Pojedyncze i ciągłe nieobecności. 
 
- W przypadku powyżej 20 godzin nieobecności usprawiedliwionej, bądź nieusprawiedliwionej  
w okresie 1 miesiąca, wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami, ustalając ich przyczyny 
i uświadamia konsekwencje wynikające z częstych nieobecności. 
 
- W przypadku braku efektów z przeprowadzonej rozmowy - pedagog szkolny w porozumieniu 
z wychowawcą zawiera kontrakt pomiędzy uczniem, wychowawcą i pedagogiem w obecności rodzica 
dotyczący systematycznego uczęszczania na zajęcia. 
 
- W przypadku powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w okresie 1 miesiąca, fakt ten 

wychowawca zgłasza pedagogowi szkolnemu,  pedagog przygotowuje pismo – upomnienie. 

- W przypadku braku efektów pedagog przygotowuje pismo kierowane przez dyrektora . 

- W przypadku niewyegzekwowania spełniania obowiązku szkolnego przez organ prowadzący - 

pedagog przygotowuje pismo do sądu rodzinnego 

 

5. Ustalenia końcowe : 

A) Czynności wykonywane zgodnie z procedurą wychowawca i pedagog dokumentują i gromadzą 
- wychowawca - teczka wychowawcy, dziennik lekcyjny, 
- pedagog – teczka pedagoga szkolnego. 
 
B)Uczniowie przy powyżej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej mogą być nieklasyfikowani 
z danego przedmiotu/przedmiotów. Na wniosek rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 
 
C)Uczniowie przy powyżej 50% nieobecności usprawiedliwionej mogą być nieklasyfikowani z jednego 
lub więcej przedmiotów. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  
 
D) Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów nie otrzymuje promocji do następnej 
klasy. 
 
E) Wychowawcy zapoznają z procedurami uczniów na godzinie wychowawczej i rodziców na 
pierwszym zebraniu z nowym rokiem szkolnym. 
 

 

 



PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJEĆ  

 
1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę lub osobiście przez rodziców 
u wychowawcy klasy w dniu, w którym się zwalnia. Gdy wychowawca jest nieobecny zwalnia 
nauczyciel, z którym uczeń ma zajęcia. 
 
2. Przedłożone zwolnienie stanowi dokumentację wychowawcy klasowego. 
 
4. Zwolnienie ma zawierać datę, nazwę zajęć i przyczynę zwolnienia. 
 
5. Wychowawca jest zobowiązany w każdym tygodniu analizować pojedyncze nieobecności na 
zajęciach i w trybie pilnym kontaktować się z rodzicami. 
 
6. Pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności traktowane są jak wagary. 
 
7. W przypadku nieobecności na zajęciach pozalekcyjnych przyczyny ustala nauczyciel prowadzący 
dane zajęcia z wychowawcą klasy. Jeżeli okaże się, że uczeń był na pozostałych zajęciach, 
nieobecność traktowana jest jak wagary. 
 

 


