Postępowanie w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego
Nieobecność ucznia klas 1. – 10.

•1-9 punktów
•Wychowawca wysyła
do rodziców co dwa
tygodnie stan
obecności ucznia

1 krok

2 krok
•10 punktów
•Wychowawca
kontaktuje się z
rodzicami i powiadamia
o sytuacji. Wspólne
rozwiązania.

•20 punktów
•Wychowawca spotyka
się z uczniem i
rodzicami. Wspólne
szukanie rozwiązań
poprawiających
sytuację.

3 krok

4 krok
•30 punktów
•Wychowawca spotyka się z
uczniem i rodzicami i szuka
się wspólnie rozwiązań
poprawiających sytuację.
Zastępca dyrektora bierze
udział w spotkaniu.

• 40 punktów

•Sprawa zostaje skierowana
do Rady uczniowskiej oraz
do biura ochrony praw
dziecka.Wychowawca nadal
kontoluje stan obecności i
informuje tygodniowo
biuro obrony praw dziecka
o sytuacji.

5 krok

Jeżeli uczeń się spóżni lub nie przyjdzie na lekcję jest to zapisane w Mentor. Rodzice mają dostęp do tych informacji i mają obowiązek, aby kontrolować obecności swojego
dziecka. Stosowany jest system punktowy. Uczeń otrzymuje jeden punkt, jeśli spóżni sie na lekcję, dwa punkty, jeśli nie przyjdzie na lekcję oraz 3 punkty, jeśli zostanie wydalony
z lekcji. O spóżnieniu mówimy wówczas, gdy uczeń spóżni sie nie więcej niż 20 minut na lekcję. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest wówczas, gdy uczeń przyjdzie w drugiej
połowie lekcji lub nie przyjdzie wcale na lekcję, bez udzielonego pozwolenia. Usprawiedliwiona nieobecność jest zapisana jako jeden punkt. Wychowawcy wszystkich klas
wysyłają do domu co dwa tygodnie stan obecności ucznia.

Postępowanie w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego
Wolne oraz chorobowe ucznia
Jeżeli usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole wzbudza podejrzenie, sprawdzane są wszystkie zgłoszenia w sprawie wolnego lub chorobowego ucznia z ostanich trzech
miesięcy szkoły, potwierdzone choroby przewlekłe nie są w tym przypadku braku pod uwagę. Szkoła ma prawo poprosić o zaświadczenie lekarskie, jeśli uczeń jest chory dłużej
niż jeden dzień. Postępowanie w razie nie realizowania obowiązku szkolnego przebiega zgodnie z poniżej przedstawionym krokami. Zaleca się się przestrzeganie podanej
średniej ilości dni wolnych lub chorobowych przypisanych do każdego kroku, jak również ważne jest, aby postepować zgodnie z sytuacją każdego ucznia z osobna.

•5 do 9 dni
•Wychowawca rozmawia z
uczniem oraz z rodzicami.
Stan obecności ucznia
wysany do domu.

1 krok

2 krok
•10 do 14 dni
•Krok 1 powtórzony.
Pielęgniarka szkolna,
pedagog szkolny oraz
dyrektor powiadomieni o
sytuacji.

•15 do 19 dni
•Wychowawca spotyka się z
rodzicami w obecności
dyrektora. Rada uczniowska
powiadomiona o sytuacji.

3 krok

4 krok
•20 do 29 dni
•Sprawa zostaje skierowana do
rozpatrzenia przez radę
uczniowską. Dyrektor spotyka sie z
rodzicami w obecności pielęgniarki
szkolnej lub pedagoga szkolnego.
Opracowany plan poprawy
sytuacji.

•30 dni i więcej
•Szkoła zgłasza sprawę do
biura ochrony praw
dziecka oraz do
przełożonego biura do
spraw szkolnictwa.

5 krok

