
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO-

GIMNAZJALNEGO NR 7 W RADOMSKU UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD 

REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

 

Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 

106, poz. 496 z 1997 r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1998 r., Nr 117, poz. 759, Nr 162, 

poz. 1126 z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 

120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2001 r., Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002 r., 

Nr 41, poz. 326, Nr 113, poz. 984.  

1. Nauczyciel nadzoruje systematycznie frekwencję uczniów.  

2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.  

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie jednego 

tygodnia od momentu przyjścia dziecka do szkoły.  

4. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca 

powiadamia o nieobecnościach rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia. 

5. Informacja może być przekazana telefonicznie lub listownie. Fakt ten należy odnotować w 

dzienniku. Rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do Szkoły w celu wyjaśnienia 

nieobecności dziecka.  

6. W przypadku braku współpracy rodzica ( prawnego opiekuna) z wychowawcą -rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci indywidualnego spotkania oraz w 

przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca 

niezwłocznie zgłasza fakt pedagogowi.  

7. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia w drodze:  

 a) rozmowy z rodzicami ucznia na terenie Szkoły, 

 b) wywiadu w domu rodzinnym ucznia.  

8. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze 

w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.  

9. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor 

Szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, 

jakim jest Urząd Miasta.  

10. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna ( art. 121 ustawy 

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

146, poz. 680).  



11. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd 

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

Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy. 


