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Wstęp 

Problematyka właściwej frekwencji jest bardzo istotna w procesie edukacyjnym uczniów 

i nie rozerwalnie związana z funkcją wychowawczą szkoły. Każdy nauczyciel powinien,  

w miarę swoich możliwości, wpływać na obniżenie absencji uczniów na lekcjach. Oczywistym 

jest, że podejmując w tym celu konkretne działania może jednocześnie zwiększyć efekty swojej 

pracy. Program naprawczy, dotyczący podniesienia frekwencji w naszej szkole został 

opracowany na podstawie wyników ankiet, przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów  

i nauczycieli. Analiza ankiet i wnioski z nich wypływające, zostały przekazane do dyrekcji  

Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.  

W programie naprawczym uwzględniono wszystkie podmioty, mające wpływ  

na poprawę frekwencji, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dla każdej grupy 

przygotowano inny zakres praw, obowiązków i zasad. Zostało to ujęty w wewnętrznym 

dokumencie szkoły, zwanym dalej Wewnątrzszkolnym Regulaminem Usprawiedliwiania 

Nieobecności. 

Celem programu naprawczego jest: 

 podniesienie frekwencji w szkole; 

 zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych; 

 uświadomienie uczniom i rodzicom wpływu frekwencji na wyniki w nauce  

i oceny z zachowania. 

 zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami dużej ilości godzin 

nieusprawiedliwionych. 

 

Wewnątrzszkolny Regulamin Usprawiedliwiania Nieobecności 

Uczeń 

Jest zobowiązany uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne. Opuszczać może je tylko  

w uzasadnionych przypadkach i za zgoda rodziców. Usprawiedliwienia nieobecności powinien 

dostarczać w terminie 1 tygodnia od dnia pojawienia się w szkole, a w przypadku pojedynczych 

skrajnych godzin tego samego dnia lub dnia następnego. Zwolnienie z ostatnich godzin należy 

pokazać nauczycielowi na ostatniej obecnej lekcji. 
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Ma obowiązek, na początku każdego nowego roku szkolnego, zapoznać się  

z Regulaminem Ucznia i z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

 

Rodzic 

Każdy rodzic na początku roku szkolnego, ma obowiązek  

zapoznać się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania naszej szkoły i z postanowieniami 

zawartymi w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Usprawiedliwiania Nieobecności. Zobowiązany 

jest podpisać stosowne oświadczenie w dzienniku i dzienniczku (zeszycie) ucznia, które 

zawierają informacje na temat kryteriów wystawiania ocen z zachowania i na temat pobytu 

warunkowego oraz procedurę usprawiedliwiania. Powinien przestrzegać zawartych w nich 

zasad. 

 

Procedura usprawiedliwiania: 

- usprawiedliwianie nieobecności powinno nastąpić w terminie nie dłuższym  

niż 1 tydzień od dnia pojawienia się ucznia w szkole. Każde pisemne usprawiedliwienie 

powinno być opatrzone datą wystawienia oraz krótkim uzasadnieniem, w innym 

przypadku wychowawca ma prawo uznać usprawiedliwienie za nieważne; 

- w przypadku, gdy wychowawca przypomni o konieczności dostarczenia 

usprawiedliwienia, należy je niezwłocznie dostarczyć; 

- po 7 dniu każdego miesiąca wszystkie nieobecności z miesiąca poprzedniego  

są traktowane jako nieusprawiedliwione; 

- ze środkowych godzin można zwalniać ucznia tylko telefonicznie lub wpisując 

zwolnienie w dzienniczku ucznia (zeszycie) w dniu zwolnienia; 

- w przypadku zwalniania z ostatnich godzin należy zrobić to pisemnie  

z zaznaczeniem daty wystawienia i uzasadnieniem, tego samego dnia; 

- na życzenie rodzica, potwierdzone pisemnym oświadczeniem i podpisem  

w dzienniku, pełnoletnie dziecko może usprawiedliwiać się samo. 
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Wychowawca 

Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów  

i ich rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania naszej szkoły  

i z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Usprawiedliwiania Nieobecności oraz zebrać ich podpisy 

na oświadczeniach. Oświadczenia te wychowawca ma obowiązek przechowywać przez cały rok 

szkolny na terenie szkoły. Ponadto: 

- Wychowawca powinien na każdej godzinie wychowawczej analizować nieobecności 

uczniów i przynajmniej raz na dwa tygodnie przypominać uczniom o konieczności 

dostarczenia usprawiedliwień.  

- Zobowiązany jest najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca podliczyć frekwencję  

za miniony miesiąc. Po tym terminie wszystkie godziny nieobecne należy traktować  

jako nieusprawiedliwione. Ważna jest systematyczność w podliczaniu frekwencji. 

- Przyjmować może tylko usprawiedliwienia zawierające datę wystawienia  

oraz uzasadnienie nieobecności. Nie mogą to być usprawiedliwienia wypisane „hurtem”. 

Mają dotyczyć konkretnego, jednego przypadku nieobecności. 

- Wychowawca zobowiązuje uczniów do założenia zeszytu usprawiedliwień, wklejenia 

regulaminu  usprawiedliwień i podpisania go przez rodziców. 

- Nie przyjmowane są usprawiedliwienia na kartkach. 

- Środkowe nieobecne godziny nie powinny być wcale usprawiedliwiane,  

chyba, że usprawiedliwi je rodzic - osobiście lub telefonicznie, pielęgniarka szkolna  

lub dyrekcja szkoły. 

- Zwalnianie z ostatnich godzin lekcyjnych może nastąpić tylko po okazaniu 

usprawiedliwienia od rodzica lub telefonicznej rozmowie z rodzicem tego samego dnia.  

- Każdą ucieczkę wychowawca powinien skomentować krótko na forum klasy. 

- Powinien poinformować rodziców o możliwości usprawiedliwiania się przez uczniów, 

po osiągnięciu przez nich pełnoletności. Jeśli rodzic wyraża na to zgodę, musi złożyć 

stosowne oświadczenie w dzienniku. 

- W razie zauważenia niepokojących nieobecności ucznia na lekcjach, powinien 

bezzwłocznie skontaktować się z rodzicem telefonicznie lub osobiście. 

- Wychowawca w razie potrzeby lub kiedy uzna to za stosowne może zobowiązać rodzica 

do przychodzenia do szkoły w celu kontrolowania frekwencji dziecka. 

- Przy liczbie nieusprawiedliwionych godzin przekraczających 15, należy pisemnie 

poinformować rodzica o zaistniałym fakcie oraz o groźbie obniżenia oceny 
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z zachowania, a także przypomnieć, że przekroczenie 30 godzin nieusprawiedliwionych 

daje podstawy do wystąpienia do zespołu Wychowawczego o pobyt warunkowy. 

- W razie ucieczki całej klasy, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Dyrekcji  

i zaproponować rodzaj kary. 

- W przypadku częstych nieobecności ucznia w szkole wychowawca powinien skierować 

go na rozmowę do pedagoga szkolnego. 

- Na zebraniach i konsultacjach wychowawca powinien rozdać rodzicom do wglądu 

zeszyty usprawiedliwień uczniów. 

- Powinien sumiennie przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkoły 

 i w WSO. 

 

Nauczyciel 

- Jest zobowiązany do regularnego sprawdzania nieobecności na każdej lekcji. 

- W celu lepszego monitorowania frekwencji jest zobowiązany do przynoszenia dziennika 

do pokoju nauczycielskiego po każdej odbytej lekcji. 

- Powinien godnie traktować ucznia, aby lęk przed nauczycielem lub przedmiotem  

nie był główną przyczyną ucieczek. 

- Nie może zwalniać ucznia z lekcji bez porozumienia z wychowawcą albo dyrekcją  

lub bez zalecenia pielęgniarki szkolnej. 

-  Ma prawo usprawiedliwić nieobecność na ostatnich godzinach – podpisując się  

w zeszycie usprawiedliwień. 

- Na konkursy i zawody może zwalniać uczniów po wcześniejszym zaczerpnięciu opinii 

wychowawcy, a fakt zwolnienia koniecznie odnotować w dzienniku z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

- Nie może informować uczniów o jego godzinach nieusprawiedliwionych; jest to rola 

wychowawcy. 

- W razie zauważenia uczniów podczas ich zajęć szkolnych w barku, szatni, na korytarzu 

lub w bibliotece powinien niezwłocznie zawiadamiać wychowawcę. 

- Powinien sumiennie przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie szkoły  

i w WSO. 

Wewnątrzszkolny Regulamin Usprawiedliwiania Nieobecności obowiązuje od 1 września 2011  

i jest do wglądu w pokoju nauczycielskim. 


