
PLAN REDUKCJI ABSENCJI 

Przeprowadzona w szkole analiza frekwencji z ostatnich kilku lat skłania do 

stwierdzenia,  że pojawia się problem wymagający zdecydowanych działań dotyczących 

ograniczenia zwiększającej się absencji szkolnej.  

Plan redukcji absencji wprowadza elementy ściślejszej współpracy rodziców ze szkołą 

poprzez przypomnienie im obowiązków jakie nakłada na nich Kodeks Rodzinny i 

Opiekuńczy, np.  

Art. 93. 

§1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom 

Art.95. 

§3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i 

interes społeczny. 

Art.96. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. 

Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je 

należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.  

Art.97. 

§1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 

uprawnione do jej wykonania.  

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 

porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie 

zarządzenia. 

Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej 

przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący 

zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy 

rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do 

jednego z rodziców. 

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie 

ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie 

interesują się dzieckiem. 

 

Szkoła wspomagając działania rodziców w procesie wychowania podejmuje działania mające 

na celu ograniczenie absencji oraz „wagarowania” uczniów: 



 organizowanie „dni otwartych szkoły” 

 informowanie rodziców osobiste lub poprzez dziennik elektroniczny 

 rozmowy wychowawców, pedagoga, dyrekcji oraz Zespołu Wychowawczego z 

uczniami i rodzicami 

USPRAWIEDLIWIENIA 

1. Usprawiedliwienie nieobecności winno być własnoręcznie sporządzone przez 

rodziców (opiekunów) i zawierać uzasadnienie oraz podpis rodzica (opiekuna). 

2. Usprawiedliwienie powinno nastąpić w trakcie nieobecności lub najpóźniej z dniem 

powrotu ucznia do szkoły. Nie później jednak niż po trzech tygodniach od 

nieobecności. Po upływie tego terminu nieobecności ucznia są nieusprawiedliwione. 

3. Rodzic (opiekun) ucznia korzystającego ze specjalistycznej opieki lekarskiej 

przedstawia wychowawcy odpowiednie zaświadczenie które powinno być 

aktualizowane co pół roku. Nieobecności będące wynikiem długotrwałego leczenia 

mogą być usprawiedliwiane przez rodziców (opiekunów). 

4. Podstawą usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest zwolnienie 

lekarskie, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach usprawiedliwienie osobiste lub 

pisemne rodziców (opiekunów). Wyklucza się usprawiedliwianie nieobecności 

poprzez dziennik elektroniczny. 

ZWOLNIENIA 

Statut §34 pkt. 2 

„Uczeń ma obowiązek systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne”. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z części zajęć 

szkolnych w danym dniu: 

 Na wniosek pielęgniarki szkolnej. 

 Na pisemną lub osobistą prośbą rodziców (opiekunów). 

 W przypadku indywidualnego zwolnienia uczeń ma obowiązek usprawiedliwić 

nieobecność w dniu następnym. 

Wychowawca wpisuje nieobecność usprawiedliwioną do dziennika elektronicznego. 

Podczas nieobecności wychowawcy uczeń powinien zwolnić się u z-cy dyrektora oraz 

nauczyciela przedmiotu z którego się zwalnia. Wychowawca ma obowiązek odesłać ucznia 

do nauczyciela przedmiotu o potwierdzenie zgody na zwolnienie. Nauczyciel zwolnienie 

potwierdza własnoręcznym podpisem.  

W razie niedyspozycji zdrowotnej uczeń jest kierowany do pielęgniarki szkolnej, a 

w przypadku jej nieobecności o jego zwolnieniu decyduje dyrektor szkoły. 

 

 

 

 



ANEKS 

Wychowanie fizyczne. 

1. Podstawą do oceny z wychowania fizycznego jest obecność na lekcji i strój. 

a) Uczeń/uczennica dwa razy w semestrze może zgłosić brak stroju(bez podania 

przyczyny). 

b) Każde następne zgłoszenie braku stroju udokumentowane jest zwolnieniem 

lekarskim. 

c) Rodzice ucznia/uczennicy mogą wypisać zwolnienie z ćwiczeń na lekcji 

wychowania fizycznego tylko po przebytej chorobie i wcześniejszej 

dokumentacji lekarskiej. 

d) Uczennica która przedstawi zaświadczenie od lekarza specjalisty jest 

zwolniona od ćwiczeń w czasie menstruacji. W każdym innym przypadku 

uczennica jest zobowiązana do posiadania stroju na lekcji wychowania 

fizycznego. 

e) Uczniowie zwolnieni decyzją administracyjną z ćwiczeń na lekcjach w-f są 

zobowiązani niezwłocznie dostarczyć odpowiednią dokumentacją do 

sekretariatu szkoły. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Klasa która w danym semestrze uzyska najwyższy wskaźnik frekwencji (minimum 94-

95%) otrzyma nagrodę Dyrektora Szkoły w postaci (ogniska, rajdu pieszego lub 

rowerowego) 

2. Uczeń który uzyska 100% frekwencję za cały rok szkolny otrzymuje wyróżnienie 

Dyrektora Szkoły oraz nagrodę książkową. 

3. W przypadku powtarzającej się absencji ucznia usprawiedliwianej przez rodziców, 

wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, rodzicem oraz zgłasza przypadek 

Zespołowi Wychowawczemu. 

4. Rodzic lub opiekun ucznia w trosce o jego bezpieczeństwo zobowiązany jest 

poinformować szkołę o dłuższej absencji dziecka podając jej powód. 

5. Plan Redukcji Absencji jest skorelowany z regulaminem oceniania zachowania 

uczniów zawartego w ZSO. 

 

           Dyrektor 
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