Realizacja obowiązku szkolnego
Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego należy do zadań Dyrektora Szkoły, w obwodzie
której mieszka dziecko:
W przypadku braku systematycznego realizowania obowiązku szkolnego:
1. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia w celu wyjaśnienia przyczyn absencji (w
czwartym dniu nieobecności ucznia), jeśli rodzice wiedzą, że dziecko jest chore do trzech dni
informują wychowawcę o nieobecności dziecka.
2. Jeśli wychowawca klasy posiada informacje, że uczeń danego dnia przebywa na wagarach jest
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym rodziców (opiekunów prawnych).
3. W przypadku pojedynczych nieobecności i spóźnień po ustaleniu, że uczeń opuścił ponad
15 godzin informuje rodziców o tej sytuacji i uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy.
4. Jeżeli uczeń w ciągu miesiąca uczeń posiada ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych lub
spóźnień może otrzymać za dany miesiąc ocenę naganną za stosunek do obowiązków szkolnych
Jednocześnie wychowawca z pomocą pedagoga stara się ustalić skąd wynikają problemy ucznia,
motywując go i mobilizując do systematycznego realizowania obowiązku szkolnego
5. Uczeń, który posiada powyżej 80 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach
lekcyjnych w semestrze (160 rocznie) otrzymuje bezwzględną ocenę naganną z zachowania na dany
semestr lub rok szkolny.
6. Przez brak realizacji obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
7. W przypadku niezrealizowania powyższego obowiązku szkoła podejmuje następujące działania:
•

wystosowanie upomnienia do zobowiązanych rodziców/ prawnych opiekunów, (art. 15), dla celów
dowodowych wymagana jest forma pisemna i skuteczność doręczenia (dowód doręczenia). Koszty
doręczenia upomnienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 27 listopada 2001 r.
Nr 137 poz. 1543) obciążają zobowiązanego rodzica/prawnego opiekuna i wynoszą czterokrotną
wartość opłaty dodatkowej, pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
„Poczta Polska" za polecenie przesyłki listowej. Treść upomnienia obejmuje wezwanie do
wykonania obowiązków spoczywających na rodzicach/prawnych opiekunach z zagrożeniem - w
razie niewykonania - skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.

•

wystawienie tytułu wykonawczego, (art. 26 § 1 i art. 27), po upływie 7 dni od dnia doręczenia
upomnienia. Wzór tytułu wykonawczego związanego z egzekucją obowiązku niepieniężnego,
określa załącznik nr 24 do rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 22 listopada 2001 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1541 z późn. zm.)

•

wystąpienie do organu egzekucyjnego, w tym przypadku do Wydziału Edukacji UMK, z wnioskiem
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji, na zasadzie art. 26 § 1 oraz art. 28, ze
wskazanym środkiem przymuszenia, w postaci grzywny.

