
Procedura  postępowania w przypadku niespełnienia obowiązku nauki 

 w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. 

                  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

Zasady ogólne: 

1.Ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają  rodzice w formie uzgodnionej  z wychowawcą     

klasy, nie później niż dwa tygodnie po powrocie ucznia do szkoły. 

2.Usprawiedliwieniu nie podlegają  pojedyncze godziny lekcyjne, o ile rodzic uprzednio nie 

powiadomi wychowawcy  o nieobecnościach dziecka na zajęciach. 

3.Zasady usprawiedliwiania ucznia pełnoletniego ustala wychowawca klasy w porozumieniu 

z rodzicem. 

W Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Lublińcu stosuje się odpowiednio: 

1) ustne upomnienie wychowawcy (przy 20 godzinach nieusprawiedliwionych), z wpisem 

do dziennika elektronicznego, 

2) pisemne upomnienie dyrektora szkoły z informacją do rodziców lub opiekunów 

prawnych, na wniosek wychowawcy, w szczególności za opuszczenie bez usprawiedliwienia 

powyżej 25 godzin zajęć dydaktycznych w okresie, 

3) pisemna nagana z włączeniem do akt na wniosek wychowawcy, udzielana jest 

uczniowi/uczennicy przez dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców lub 

opiekunów prawnych, w szczególności za nagminne, nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć 

lekcyjnych, przekraczające 50 godzin w okresie, 

4) uczniowie, którzy zostali ukarani naganą Dyrektora szkoły nie mogą brać czynnego udziału  

w imprezach szkolnych oraz reprezentować szkoły na zewnątrz (termin zakazu określa 

Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy), 

5) skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów Zespołu Szkół może nastąpić, gdy: 

a) uczeń, który w danym okresie opuścił 75 godzin zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia 

oraz: 

-  otrzymał pisemne upomnienie (20 godzin nieusprawiedliwionych w okresie) i pisemną 

naganę (50 godzin nieusprawiedliwionych w okresie); 

-  podjęte przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora działania wychowawcze nie 

przyniosły pozytywnych zmian w jego stosunku wobec  spełniania obowiązku szkolnego; 

b) w przypadku ucznia niepełnoletniego, który pomimo podjętych w procedurze działań nadal 

uchyla się od  obowiązku nauki, szkoła wnioskuje  do Sądu Rodzinnego i Spraw Nieletnich  

o zastosowanie wobec ucznia środków wychowawczych przewidzianych w art. 4 Ustawy  

o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

. 

 


