Postępowanie w przypadku nierealizacji obowiązku szkolnego przez ucznia
Zadania nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne:
1. dokumentowanie obecności uczniów na każdej lekcji w dzienniku lekcyjnym oraz na karcie
dziennika internetowego.
2. informowanie wychowawcy o absencji ucznia na jego lekcji (powyżej 50% nieobecności
nieusprawiedliwionych w miesiącu).
Zadania wychowawcy klasy:
1. po stwierdzeniu nieuczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne (po 5 kolejnych dniach
nieusprawiedliwionej nieobecności):
- informuje rodziców (na zebraniu, konsultacjach, telefonicznie lub poprzez dziennik
elektroniczny) odnotowując ten fakt w dzienniku klasy,
- wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustala przyczyny nieobecności i sposób
postępowania, mogą również podpisać kontrakt;
2. jeśli podjęte działania nie skutkują powrotem dziecka w ciągu kolejnych 5 dni na zajęcia,
bądź brak jest możliwości skorzystania z w/w kontaktów, wychowawca wysyła
(za potwierdzeniem pocztowym) pismo wzywające rodziców do stawienia się w szkole,
zakłada kartę ucznia, w której dokumentuje podjęte dotychczas działania oraz przekazuje
sprawę pedagogowi/psychologowi.
Zadania pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego:
1. na prośbę wychowawcy wspiera go we wcześniejszych działaniach (np. uczestniczy
w rozmowie, odwiedza rodziców w domu),
2. w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum:
a) wysyła pismo na policję z prośbą o interwencję,
b) wszczyna postępowanie egzekucyjne w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego
przez ucznia (przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć
nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć) wysyła upomnienie do rodziców w celu zapewnienia
regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne w ciągu 7 dni od daty doręczenia,
c) w przypadku, gdy uczeń nie podejmie nauki w wyznaczonym terminie:
- wysyła do organu prowadzącego szkołę wniosek o wszczęcie egzekucji
administracyjnej. Do wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy, sporządzony
zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
oraz dowód doręczenia upomnień,
- wysyła pismo do sądu rodzinnego z prośbą o ustalenie sytuacji rodzinnej
i opiekuńczej ucznia,
d) w przypadku, gdy uczeń podjął realizację obowiązku szkolnego obejmuje opiekę nad
nim i współpracuje z rodzicami.

1

