Procedura
przeciwdziałania wagarom
w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu.
Zasady oznaczania i usprawiedliwiania nieobecności ucznia.
1. Za prawidłowość wpisów w dzienniku lekcyjnym odpowiada wyłącznie wychowawca.
2. Nieobecność ucznia na zajęciach zaznaczamy najpóźniej do końca przerwy
następującej po lekcji, na której uczeń był nieobecny.
3. Nie zaznaczamy nieobecności ucznia na zajęciach, jeżeli wynika ona z udziału w
konkursach, imprezach lub uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, a uczeń
znajduje się pod opieką nauczyciela.
4. Jednodniową nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają telefonicznie lub osobiście
w dniu nieobecności lub w wyjątkowych wypadkach uczeń usprawiedliwia po
przyjściu do szkoły następnego dnia.
5. W przypadku nieobecności ucznia trwającej dwa lub więcej dni:
 rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o nieobecności ucznia najpóźniej drugiego
dnia telefonicznie lub osobiście, z podaniem przybliżonego terminu powrotu ucznia do
szkoły - w tym wypadku nie potrzeba dodatkowego usprawiedliwienia.
 jeżeli nieobecność spowodowana chorobą trwa dłużej niż 5 dni wymagane jest
zwolnienie lekarskie.
6. Nie usprawiedliwiamy nieobecności spowodowanych:
a) samowolnym opuszczeniem zajęć i terenu szkoły w trakcie lekcji, niezależnie
od przyczyny,
b) spóźnieniem ucznia na autobus,
c) zaspaniem,
d) sprawowaniem opieki nad młodszym rodzeństwem - w tym przypadku szkoła
podejmuje stosowne działania,
e) wyjazdem na wczasy w czasie trwania zajęć lekcyjnych,
f) nieobecnością w szkole ucznia ukaranego zakazem udziału w imprezach i
uroczystościach szkolnych – w czasie ich trwania szkoła zapewnia opiekę
uczniowi.
g) nieobecnością na zajęciach ucznia ukaranego zakazem reprezentowania szkoły
na imprezach międzyszkolnych - w przypadku kiedy uczeń reprezentuje Klub
sportowy lub inną organizację pozaszkolną.

7. W przypadkach kiedy:
a)

Uczeń opuścił (bez usprawiedliwienia) 3 kolejne godziny lekcyjne z jednego przedmiotu /
uczeń opuścił (bez usprawiedliwienia) 10 godzin zajęć lekcyjnych w miesiącu, uczeń nie
osiąga 50% frekwencji z przedmiotu:

Działania

Odpowiedzialny

Termin

Nauczyciel przedmiotu zgłasza wychowawcy 3krotną nieobecność na lekcjach. Uczeń nie osiąga
50% frekwencji z przedmiotu.

n-l przedmiotu

Stwierdzenie opuszczenia bez usprawiedliwienia 10
godzin zajęć.
Rozmowa wychowawcy z uczniem w celu
wyjaśnienia powodów nieobecności
Poinformowanie rodziców o nieobecnościach ucznia

wychowawca

Bezpośrednio po 3
nieobecności
Bezpośrednio po
przekroczeniu progu
50%.
Bezpośrednio po 10
godzinie nieobecności
W ciągu dwóch dni od
zgłoszenia.
W ciągu dwóch dni od
zgłoszenia.

Założenie „KARTY WAGAROWICZA”

Rozmowa pedagoga z uczniem.

Pedagog szkolny
na wniosek
wychowawcy
Pedagog szkolny

Ustalenie dalszych zasad postępowania, ewentualne
spisanie kontraktu z uczniem.
Analiza frekwencji.
Stała kontrola nieobecności ucznia

wychowawca
wychowawca

b)

Działania

wychowawca
wychowawca

W ciągu dwóch dni od
zgłoszenia.
W ciągu trzech dni od
zgłoszenia.
Przynajmniej 1 raz w
tygodniu
Na bieżąco
Cały rok

Uwagi

Zapoznanie z konsekwencjami wagarów i dalszym
ciągu postępowania szkoły w przypadku braku poprawy
frekwencji.
Wpisów w KARCIE dokonują nauczyciele wg
przypisów. KARTA przechowywana jest w
dokumentacji pedagoga szkolnego.

Dalsze działania uzależnione są od efektów
wdrożonych działań. Pozytywne efekty należy
odnotować w KARCIE WAGAROWICZA. W
przypadku braku pozytywnych efektów należy podjąć
działania opisane w dalszej części procedury.

występuje brak pozytywnych efektów podjętych działań:
Odpowiedzialny
Termin
Uwagi

Diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia
Rozmowa z rodzicami ucznia i z uczniem, w
obecności Dyrektora szkoły lub jego zastępcy,
poinformowanie rodziców o konsekwencjach braku
poprawy.
Ewentualne zastosowanie kar wynikających ze
Statutu
Upomnienie o nierealizowaniu obowiązku szkolnego
Wizyta pedagoga i wychowawcy w domu rodzinnym
Skierowanie ucznia do PPP ze względu na duże
trudności wychowawcze
Skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

Wg potrzeb
Wg potrzeb

Wychowawca

Wg potrzeb

Informacja do rodziców

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny
Rodzice

Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb

Po konsultacji z Dyrektorem szkoły lub jego zastępcą

Pedagog szkolny

Dwa miesiące po
założeniu KARTY
WAGAROWICZA

W przypadku notorycznych wagarów i braku poprawy

Proponuje wychowawca.

