Procedury postępowania
w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego i wagarowania ucznia
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
 Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z 2004 r. ze. zm.).
 Pismo MEN z dnia 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza
szkołą (DKO-430-4/93/JB).
 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr
110, poz. 968 ze zm.)
 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie

I. W przypadku braku zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego do
szkoły:
1. Nauczyciel dziecka zgłasza do dyrektora lub pedagoga szkolnego, że uczeń nie realizuje
obowiązku szkolnego.
2. Dyrektor szkoły kieruje do rodziców/prawnych opiekunów upomnienie stwierdzające,
że obowiązek szkolny nie jest realizowany i wzywa do posyłania dziecka do szkoły z
wyznaczeniem terminu i informacją, że niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone
skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
3. W przypadku niezastosowania się rodzica do wezwania mimo wyznaczonego terminu,
dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu
egzekucyjnego, którym jest gmina. Do wniosku dołącza tzw. tytuł wykonawczy oraz
dowód doręczenia upomnienia.
4. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia
doręczenia upomnienia.
5. W przypadku dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły, a realizującego obowiązek
szkolny w innej placówce, należy uzyskać od rodziców/prawnych opiekunów pisemne
potwierdzenie realizowania tego obowiązku.
II. W przypadku, gdy uczeń notorycznie opuszcza pojedyncze zajęcia edukacyjne:
1. Nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne zgłasza fakt notorycznej
nieobecności ucznia jego wychowawcy.
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/opiekunami
prawnymi oraz informuje o sytuacji pedagoga szkolnego.
3. Jeżeli sytuacja utrzymuje się nadal pedagog wzywa ucznia i jego rodziców/prawnych
opiekunów na posiedzenie szkolnej komisji wychowawczej.
4. Jeżeli uczeń, pomimo ustaleń komisji w dalszym ciągu nie zmienia swojej postawy
wobec obowiązków szkolnych, wychowawca obniża ocenę z zachowania.
5. Dyrektor powiadamia policję oraz organ prowadzący szkołę.
III.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole dłuższej niż 1 tydzień bez
usprawiedliwienia lub wysokiej absencji:

1. Wychowawca kontaktuje się rodzicem/prawnym opiekunem telefonicznie, poprzez
osobistą wizytę w domu ucznia lub wysyła pismo w celu wyjaśnienia przyczyny
nieobecności.
2. Jeżeli współpraca z rodzicami nie przynosi efektów, a nieobecność trwa nadal
pedagog w imieniu dyrektora wysyła pisemne wezwanie o posyłanie dziecka do
szkoły z wyznaczeniem terminu, z informacją, że niespełnianie obowiązku szkolnego
jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
(upomnienie).
3. W przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu
wyznaczonego w upomnieniu terminu, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie
egzekucji administracyjnej do organu administracyjnego, którym jest gmina; do
wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy o postępowaniu egzekucyjnym oraz
dowód doręczenia upomnienia.

IV.
1.
2.
3.
4.

W przypadku notorycznych spóźnień ucznia na zajęcia lekcyjne:
W przypadku wielokrotnego spóźniania się na lekcje (powyżej 2 x w tygodniu)
wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą.
Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, rozmowę dyscyplinującą przeprowadza z
uczniem pedagog.
W przypadku, gdy zachowanie ucznia nie poprawi się, wychowawca wzywa do szkoły
rodziców/opiekunów prawnych.
Dalsze spóźnienia ucznia powodują zwołanie szkolnej komisji wychowawczej i
obniżenie oceny z zachowania.

V. W przypadku klasowych ucieczek ze szkoły i wagarów:
1. Z zespołem klasowym, który dopuścił się ucieczki ze szkoły lub wagarów
przeprowadzana jest rozmowa dyscyplinująca z udziałem wychowawcy, pedagoga,
dyrektora.
2. Powtarzające się klasowe ucieczki lub wagary powodują zwołanie zebrania z
rodzicami, dyrektorem szkoły i pedagogiem.
3. Powtarzające się klasowe ucieczki lub wagary powodują obniżenie oceny z
zachowania.
4. Kolejny przypadek grupowej (klasowej) ucieczki z zajęć szkolnych lub wagarów
skutkuje udzieleniem klasie nagany ustnej przez dyrektora szkoły na najbliższym
apelu dyscyplinującym.
5. Incydenty klasowych wagarów odnotowane są w dokumentacji szkolnej, a o każdym
takim przypadku informowani są rodzice uczniów.

W przypadku, kiedy zastosowane ww. procedury nie przynoszą pozytywnych efektów,
szkoła podejmuje kolejne działania:
1. Informuje Policję o wagarach ucznia.
2. Wysyła pismo do właściwego Sądu Rodzinnego.

