
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Horyńcu-Zdroju. 

 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE  
 

I. W przypadku braku zgłoszenia dziecka 7-letniego przez rodzica lub opiekuna 
prawnego do szkoły, należy podjąć następujące działania: 
 

1. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego. 
2. Dyrektor szkoły kieruje do rodziców/prawnych opiekunów upomnienie o tym, że 

obowiązek szkolny nie jest realizowany i wzywa do posyłania ucznia 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, dyrektor kieruje wniosek  
o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym jest Gmina 
Horyniec-Zdrój, (do wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy oraz dowód 
doręczenia upomnienia,). 

4. Jeżeli dziecko realizuje obowiązek szkolny w innej szkole, rodzic powinien 
powiadomić o tym fakcie szkołę, do której dziecko jest przypisane wg miejsca 
zameldowania. 
 

I. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy uczeń notorycznie opuszcza pojedyncze 
zajęcia edukacyjne, należy podjąć następujące działania: 
 

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem. 
2. Skierowanie ucznia do psychologa szkolnego. 
3. Powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka. 
4. Jeżeli sytuacja utrzymuje się nadal, wezwanie rodziców i ucznia na rozmowę w 

obecności dyrektora, psychologa i wychowawcy.  
5. Jeżeli uczeń, pomimo ustaleń w dalszym ciągu nie zmienia swojej postawy wobec 

obowiązków szkolnych, otrzymuje określoną przez dyrektora karę, może nią być 
m.in.:  

1) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
2) obniżenie oceny z zachowania, 
3) nagana ustna na apelu szkolnym. 

6. Cały zespół wychowawczy: dyrektor, wychowawca, psycholog i inni pracownicy 
pedagogiczni podejmują ustawicznie działania zmierzające do zaprzestania wzrostu 
absencji dziecka na lekcjach (wizyty domowe, indywidualne rozmowy z dzieckiem, 
praca z zespołem klasowym, konsultacja z osobami wspierającymi proces 
wychowania, takimi jak pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Lubaczowie, Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, itp.). 

 



II. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dłużej niż 2 tygodnie, bez 
usprawiedliwienia od lekarza lub rodzica, należy podjąć następujące działania: 
 

1. Kontakt wychowawcy z rodzicem poprzez pismo za potwierdzeniem odbioru, rozmowę 
telefoniczną lub osobistą wizytę w domu. 

2. Jeżeli nieobecność trwa nadal wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi, po czym 
wysyłają pisemne wezwanie o posyłanie dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz 
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 Horyniec-Zdrój. Do 
wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy o postępowaniu egzekucyjnym  oraz dowód 
doręczenia upomnienia. 
 

III. Klasowe (grupowe) ucieczki i wagary: 
 

1. Każdy incydent klasowych (grupowych) wagarów odnotowywany jest w dokumentacji 
szkolnej. 

2. O  zdarzeniu informowani są rodzice uczestników wagarów. 
3. Z zespołem klasowym przeprowadzane są rozmowy, pogadanki dyscyplinujące  

z udziałem wychowawcy, psychologa, dyrektora. 
4. Powtarzające się wagary niosą ze sobą konieczność zwołania zebrania z rodzicami, 

dyrektorem szkoły i pedagogiem. 
5. Uczniowie wagarujący na wniosek wychowawcy mają obniżoną ocenę z zachowania. 
6. Dyrektor szkoły na apelu dyscyplinującym udziela wagarującym nagany ustnej. 
7. Uczniowie wagarujący samodzielnie opanowują materiał programowy przewidziany 

do realizacji w terminie nieobecności z powodu wagarów. 

IV. Notoryczne spóźnienia na zajęcia lekcyjne: 
 

1. W przypadku wielokrotnego spóźniania się na lekcje (powyżej 2 dziennie) - 
przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej wychowawcy z uczniem. 

2. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie – skierowanie ucznia na rozmowę z psychologiem 
szkolnym. 

3. W przypadku braku poprawy postawy szkolnej kolejnym krokiem jest wezwanie 
rodziców na spotkanie z wychowawcą (jeśli wychowawca uzna za konieczne – rozmowa 
może być prowadzona w obecności psychologa i dyrektora). 

4. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do współpracy z wychowawcą i dyscyplinowania 
ucznia. 

 
 
 
 

Obowiązuje od dnia 01 września 2017r. 
 
Traci moc procedura obowiązująca od roku szkolnego 2010/2011. 
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