
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z WAGARUJĄCYM UCZNIEM W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA 
JORDANA W ZABRZU   

Etap  Podejmowane działanie Cel działania  Osoba 

odpowiedzialna 

Wymagana dokumentacja 

1.  Sprawdzanie i zapisywanie przez nauczycieli                 

i wychowawców obecności ucznia na 

wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

Kontrolowanie absencji szkolnej poprzez zapis 

wszelkich nieobecności na zajęciach szkolnych, 

odnotowywanie spóźnień 

Nauczyciele,   

wychowawcy 

Bieżące obliczanie 

frekwencji w dzienniku 

lekcyjnym. 

Wpis na szkolny wykaz 

uczniów wagarujących 

(do 7 dnia każdego 

miesiąca) 

(wykaz u pedagoga 

szkolnego) 

2.  Wezwanie rodziców do szkoły na rozmowę              

z wychowawcą. 

 

 

Poinformowanie telefoniczne  (lub smsy) 

rodziców ucznia  o jego licznych 

nieobecnościach. (gdy rodzice na wezwanie 

nie przychodzą do  szkoły). 

Powiadomienie rodziców ucznia  o jego licznych 

nieobecnościach  w szkole.  

 

Wyjaśnienie powodów jego nieobecności i braku 

pisemnych usprawiedliwień rodziców.  

 

Poinformowanie rodziców o obowiązkach 

rodzicielskich wynikających z Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego, Ustawy o Systemie 

Oświaty. 

 

Powiadomienie rodziców o kolejnych krokach 

podejmowanych przez szkołę w celu 

egzekwowania systematycznej realizacji 

obowiązku szkolnego przez dziecko                                         

i konsekwencjach braku zainteresowania rodziców  

w/w problemem. 

 

Wobec ucznia są to: nieklasyfikowanie                              

Wychowawca 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

 

 

 

 

Wychowawca 

Notatki w dzienniku 

lekcyjnym                                            

z przeprowadzonych 

rozmów podpisane przez 

wychowawcę i rodziców 

lub przez wychowawcę, 

gdy rozmowa 

telefoniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i brak promocji do następnej klasy, zgłoszenie do 

grupy  „Lepiej Razem Niż Osobno” o 

nierealizowanie obowiązku szkolnego; 

 

W stosunku do rodziców: wniosek szkoły                       

do Sądu Rodzinnego  o z zaniedbywaniem 

obowiązków względem dziecka (lub wgląd                    

w sytuację rodziny); 

3.  Rozmowa wyjaśniająca i dyscyplinująca 

wychowawcy z uczniem. 

Wyjaśnienie wspólne z uczniem powodów jego 

nieobecności na lekcjach.  

 

 

 

Zawarcie z uczniem pisemnego kontraktu                        

o uczęszczaniu do szkoły. Zaproponowanie 

dziecku wszelkich dostępnych w szkole środków 

pomocy np. zajęcia wyrównawcze, udział                          

w zajęciach pozalekcyjnych, zajęcia z  pedagogiem 

i psychologiem szkolnym. 

 

Przypomnienie uczniowi warunków zawartego                    

i podpisanego kontraktu. 

 

Powiadomienie ucznia o konsekwencjach 

nagminnych wagarów i kolejnych krokach 

podejmowanych przez szkołę w celu 

egzekwowania systematycznego realizowania 

obowiązku szkolnego. 

   

Wychowawca Notatka                                  

z przeprowadzonej 

rozmowy podpisana 

przez nauczyciela                    

i ucznia (z datą) 

Kontrakt wychowawcy     

z uczniem podpisany 

przez obydwie strony 

 

 

 

 

 

 

Notatka z rozmowy 

dyscyplinującej 

podpisana przez 

wychowawcę i ucznia 

(z datą) 

4.  Pisemna informacja do rodziców                                  

o  zapewnienie regularnego uczęszczania 

dziecka do szkoły. 

Informację wypełnia wychowawca. 

Wysłanie przez sekretariat szkoły.  

(wzór druku u pedagoga szkolnego lub w pokoju 

nauczycielskim)  

Wychowawca 

 

Dyrektor 

Potwierdzenie wysłania 

listu poleconego. 

Kopia pisma dla 

pedagoga 



 

     5. Powiadomienie pedagoga szkolnego                          

o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez 

ucznia mimo podjętych kroków. 

Rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem i jego 

rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

Pedagog  

 

Pedagog 

Przekazanie 

dokumentacji 

pedagogowi szkolnemu. 

Notatka podpisana przez    

ucznia, rodziców                        

i pedagoga  

(z datą) 

     6. Powiadomienie kuratora (jeśli uczeń ma 

nadzór) 

Powiadomienie kuratora społecznego 

(zawodowego) o licznych nieobecnościach ucznia.  

 

 

Pedagog Rozmowa telefoniczna, 

Pismo informujące do 

kuratora 

(data i podpis) 

(kopia u pedagoga) 

     7. Pisemne upomnienie rodziców do zapewnienia 

regularnego uczęszczania ucznia do szkoły.  

Wysłanie upomnienia przez sekretariat szkoły. Wychowawca 

 

Dyrektor 

szkoły 

Potwierdzenie wysłania 

listu poleconego 

     8. Powiadomienie zespołu “Lepiej Razem Niż 

Osobno”. 

Wizyta grupy w domu ucznia w ramach programu 

“Lepiej Razem niż Osobno” 

Pedagog Kopia formularza 

zgłoszenia do grupy 

     9. Kary przewidziane w Statucie Szkoły oraz 

dokumentach wewnątrzszkolnych. 

Nagana wychowawcy klasy lub w przypadku 

notorycznego wagarowania nagana dyrektora 

szkoły. 

Obniżona ocena z zachowania lub naganna  za 

notoryczne uchylanie się od obowiązku szkolnego. 

wychowawca Kopia nagany 

wychowawcy klasy lub 

dyrektora szkoły  

Dziennik lekcyjny                      

z ocenami z zachowania  

   10. Wniosek do Sądu Rodzinnego.  Skierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego                  

o nierealizowanie obowiązku szkolnego. 

Pedagog Kopia wniosku                             

u pedagoga 
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