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Podstawa prawna funkcjonowania Programu Poprawy Frekwencji: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

(Dz.U.2003.26.226).  

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

    (Dz.U.1982.35.228). 

3. Statut Gimnazjum nr 132 z Oddziałami  Integracyjnymi w Warszawie 

 4.  Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania 

      obowiązku szkolnego w Gimnazjum 132 z Oddziałami Integracyjnymi 

 

1. Wprowadzenie: 

  

            Przeprowadzona w szkole analiza frekwencji uczniów, skłania do stwierdzenia, że 

skala nieusprawiedliwionych dni, pojedynczych godzin nieobecnych oraz spóźnień na zajęcia 

lekcyjne stanowi problem wymagający podjęcia zdecydowanych działań przeciwdziałających 

temu zjawisku i jego konsekwencjom. 

            Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym m.in. na wyniki w nauce oraz 

jakość pracy szkoły. Regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, punktualność, 

obowiązkowość, samodyscyplina to cechy, które będą procentować  

w przyszłości. Wagary i ucieczki z pojedynczych lekcji traktowane są przez uczniów jako 

m.in. sposób unikania konsekwencji nieprzygotowywania się do zajęć, do zapowiedzianego 

sprawdzianu, itp. Są ucieczką przed oceną niedostateczną. Obawa przed skutkiem 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych bywa powodem kolejnych wagarów i ucieczek. 

Uczniowie chętnie chodzą na wagary w towarzystwie innych czego efektem jest 

„zapraszanie” rówieśników z klasy i/lub szkoły. W tych przypadkach o pójściu na wagary 

decyduje podatność na wpływ innych oraz poczucie zbiorowej (rozproszonej) 

odpowiedzialności, która daje błędne przekonanie, że zjawisko jest powszechne,  

a konsekwencje będą mniej dotkliwe. Przyczyna absencji uczniów tkwi także w liberalnych 

poglądach rodziców, która przejawia się w usprawiedliwianiu godzin spędzonych na 



wagarach, przyzwalaniu na opuszczanie zajęć lekcyjnych (zostawanie w domu, powierzanie 

opieki nad młodszym rodzeństwem, prace w domu, prace zarobkowe). Zjawisko potęguje 

także brak systematycznej kontroli ze strony rodziców oraz w niektórych przypadkach 

deklarowany brak wpływu na postępowanie dziecka lub niezaradność wychowawcza.  

Brak systematycznego monitorowania, a tym samym konsekwencji absencji na 

lekcjach wzmacnia ucznia przekonanie, że może on bezkarnie opuszczać zajęcia lekcyjne.  

W związku ze zdiagnozowanym w naszej szkole problemem niskiej frekwencji 

uczniów na zajęciach edukacyjnych, opracowany został program działań zmierzający do 

poprawy frekwencji. 

  

2. Skutki absencji na zajęciach lekcyjnych: 

 

          Na wagarach w wielu wypadkach młodzież podejmuje pierwsze zachowania 

ryzykowne (czyny karalne, palenie papierosów, zażywanie środków odurzających). 

Wagary są okazją do poznania rówieśników z grup destrukcyjnych, młodzieży 

niedostosowanej społecznie. Istnieje duże prawdopodobieństwo zagrożenia 

demoralizacją, przestępczością, wejście  

w kolizję z prawem. 

  Wagary prowadzą do powstania niepowodzeń szkolnych. W efekcie często są 

przyczyną drugoroczności, problemów z uzyskaniem dobrego wyniku na egzaminie 

gimnazjalnym co zmniejsza szansę na dostanie się do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

3. Adresaci programu: 

- Uczniowie 

- Rodzice 

- Nauczyciele 

4. Termin realizacji: rok szkolny 2012/2013 

 



5. Cel ogólny programu: 

  

Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych zaleconych 

ze względu na możliwość wyrównania szans edukacyjnych i rozwijających zainteresowania. 

  

 

6. Cele szczegółowe: 

 

 Konsekwentne stosowanie spójnego i jednolitego systemu monitorowania frekwencji 

i szybkiego reagowania- zgodnie ze statutem szkoły 

 Konsekwentne przestrzeganie zapisów regulaminowych dotyczących ustalania oceny 

semestralnej i końcoworocznej z zachowania. 

 Wprowadzenie konkursów: Uczeń Roku i Klasa Roku. 

 Wdrożenie  konsekwencji przewidzianych w regulaminie oraz w procedurach wobec 

uczniów zaniedbujących realizację obowiązku szkolnego.  

 Zwiększenie atrakcyjności oferty zajęć dydaktycznych i oferty zajęć pozalekcyjnych.   

 Eliminowanie nieobecności na pojedynczych godzinach lekcyjnych 

 Likwidowanie spóźnień na lekcje 

 

Działania zmierzające do poprawy frekwencji: 

 

Zadania wychowawcy: 

a) poinformowanie na początku roku szkolnego uczniów i rodziców o procedurze 

usprawiedliwiania godzin nieobecnych oraz o  konsekwencjach 

nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.  

b) Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów swojej klasy 

c) Nawiązanie współpracy z rodzicami w przypadku zanotowania 

nieusprawiedliwionych godzin nieobecnych lub dużej ilości spóźnień 

d) przekazanie do pedagoga informacji o uczniach (skala problemu oraz podjęte 

działania) w przypadku stwierdzenia powtarzających się nieusprawiedliwionych 

godzin nieobecnych oraz braku efektów podejmowanych wspólnie z rodzicami 

działań  



e) nagrodzenie pochwałą uczniów o wysokiej frekwencji na forum klasy i w czasie 

zebrań z rodzicami 

f) w zależności od skali problemu wychowawca podejmuje następujące działania: 

w przypadku ucznia, u którego stwierdzono pojedyncze godziny lekcyjne bez 

usprawiedliwienia: 

 przeprowadza z uczniem rozmowę, której celem jest poznanie przyczyn 

nieobecności oraz uświadomienie konsekwencji podejmowanych decyzji 

 informuje rodziców o nieobecnościach ich dziecka w szkole 

           w przypadku ucznia, u którego stwierdzono od 15 - 30 godzin nieusprawiedliwionych  

          w miesiącu       

 wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodzica         

  i ustala warunki poprawy frekwencji 

 wychowawca spisuje kontrakt z rodzicem, w którym określa warunki 

poprawy frekwencji 

 wychowawca przekazuje do pedagoga informację na temat uczniów 

wagarujących oraz o podjętych wobec ucznia działaniach 

w przypadku ucznia nagminnie opuszczającego zajęcia lekcyjne, wobec którego 

podjęte wcześniej działania nie przynoszą efektów: 

 wychowawca przekazuje pedagogowi wykaz  uczniów z informacją o skali 

problemu, podjętych przez siebie działaniach, efektach tych działań, 

sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

 wychowawca na bieżąco współpracuje z pedagogiem i/lub kuratorem  

w przypadku uczniów nagminnie spóźniających się na zajęcia lekcyjne: 

 wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem 

 w przypadku braku poprawy, wychowawca informuje o tym fakcie 

rodziców oraz przeprowadza rozmowę z rodzicem wraz z przypomnieniem 

konsekwencji nieusprawiedliwionych spóźnień  

 w przypadku braku poprawy wychowawca zawiera kontrakt z uczniem i 

jego rodzicami 

 

 



Zadania nauczycieli i nauczycieli wspomagających: 

a)  systematycznie odnotowują nieobecności i spóźnienia w dzienniku lekcyjnym 

b)  monitorują nieobecności uczniów na swoich lekcjach, aby uniknąć sytuacji 

nieklasyfikowania.  

     W przypadku powtarzających się nieobecności podejmują działania naprawcze. 

c)  prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów 

d)  współdziałają z wychowawcą klasy celem poznania i eliminowania przyczyn nieobecności   

     nieusprawiedliwionej uczniów na lekcji z danego przedmiotu. 

e) nauczyciele dyżurujący na przerwach zwracają uwagę na to aby uczniowie nie opuszczali 

budynku szkoły poza wyznaczony teren 

f)  jeżeli uczeń bierze udział pod opieką nauczyciela lub rodzica w imprezach, konkursach, 

występach    itp. Reprezentując szkołę i nie uczestniczy w lekcjach, to nie jest to traktowane 

jako nieobecność.   

   W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się zaistniałą sytuację jako np. konkurs, zawody itp. 

Zadania pedagoga: 

a) wspomaga oddziaływanie wychowawców  

b) dokonuje raz w miesiącu analizy wykazu uczniów wagarujących 

c) podejmuje działania przy współpracy z dyrektorem szkoły zgodnie z procedurą 

dotyczącą postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia bez 

usprawiedliwienia 

d) po wyczerpaniu możliwości oddziaływania szkoły na ucznia i jego rodziców, przy 

braku pożądanych zmian w realizacji obowiązku szkolnego, pedagog szkoły kieruje 

sprawę ucznia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich 

e) współpracuje z wychowawcami i/lub kuratorami 

 

Zadania dyrektora: 

a) wspomaga i nadzoruje oddziaływania wychowawców i pedagoga w stosunku do 

uczniów nagminnie opuszczających zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia 

b) współpracuje z Radą Rodziców w sprawie finansowania nagród książkowych dla  

uczniów  wyróżnionych w konkursie Uczeń Roku i Klasa Roku 



Zadania uczniów: 

  a) systematycznie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych  

  b) dostarczają usprawiedliwienia lekcyjne zgodnie z procedurą usprawiedliwiania   

      nieobecności (do 7 dni od powrotu do szkoły) 

c ) uczniowie, którzy zamierzają zwolnić się z części zajęć w danym dniu przynoszą 

zwolnienia pisemne od rodziców/opiekunów w tym samym dniu przekładając wychowawcy 

(lub w przypadku jego nieobecności) nauczycielowi, z którym mają zajęcia  

 

 

Zadania rodziców: 

a) rodzice ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązku szkolnego przez 

dziecko. 

b)  współpracują ze szkołą 

c)  informują na bieżąco o przyczynach  nieobecności ich dziecka w szkole. (Rodzic ma 

prawo usprawiedliwić do 5 dni  nieobecności dziecka. W przypadku dłuższych nieobecności 

zalecane jest zwolnienie lekarskie) 

d)  informują o absencji dziecka najpóźniej w dniu planowanej nieobecności ( telefon do 

sekretariatu szkoły lub wychowawcy) 

e)  Rada Rodziców finansuje nagrody książkowe dla uczniów wyróżnionych w konkursie 

Uczeń Roku i Klasa Roku 

 

 

 

 

 

 

 



7. Przewidywane efekty: 

  

 Poprawa frekwencji na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

 Poprawa sytuacji szkolnej uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. 

 Kierowanie się jednolitymi dla szkoły zasadami dotyczącymi usprawiedliwiania, 

zwalniania i określania spóźnień uczniów. 

 

System Nagród i Kar 

System nagród i kar stosowanych w szkole związanych z frekwencją: 

1. system nagród za dobrą frekwencje klasową i indywidualną: 

a) nagrody w rankingu klasowym: 

 klasa o najlepszej  miesięcznej frekwencji w nagrodę otrzymuje „szczęśliwy 

dzień”, to jest dzień wolny od pytania i prac klasowych (samorząd klasowy 

zgłasza do dyrektora szkoły do 15 każdego miesiąca „szczęśliwy dzień”, 

wychowawca klasy dokonuje odpowiedniej adnotacji dzienniku lekcyjnym, 

niezgłoszenie „szczęśliwego dnia” w wyznaczonym terminie powoduje utratę 

nagrody przez klasę). 

 klasa o najlepszej średniej frekwencji w semestrze ma prawo do nagrody 

rzeczowej ufundowanej przez Radę Rodziców.  

b) nagrody w rankingu indywidualnym: 

 uczeń z najwyższą frekwencją (semestralną i roczną) (bez godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień) otrzymuje pochwałę wychowawcy i o fakcie 

tym informowani są rodzice ucznia (list gratulacyjny dla rodziców). 

 po zakończeniu semestru uczeń o najlepszej frekwencji w klasie, który nie ma 

godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły, 

wyróżniony uczeń ma prawo do podwyższenia semestralnej oceny z zachowania 

o jeden stopień w stosunku do oceny proponowanej przez nauczycieli. 

 uczeń z najlepszą roczną frekwencją uzyskuje nagrodę rzeczową ufundowaną 

przez Radę Rodziców i o fakcie tym informowani są rodzice tego ucznia 

(przekazanie pocztą listu gratulacyjnego dla rodziców). 



2. system kar stosowanych w szkole związanych z frekwencją: 

w szkole przestrzegane są następujące zasady udzielania kar : 

 obniżenie oceny z zachowania zgodnie z zapisem w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania za co najmniej 10 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień  

 konsekwencje przewidziane zgodnie z procedurami  

 

 Wychowawca informuje o udzielonych karach rodziców uczniów, wobec których taka 

kara została zastosowana. 

 Dyrektor informuje społeczność szkolną o udzielonych nagrodach i karach na apelu 

informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


