Procedura realizacji obowiązku szkolnego
Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).
1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany systematycznie, na każdej lekcji sprawdzić
obecność uczniów i odnotować absencję w dzienniku lekcyjnym.
2. Wychowawca ma obowiązek monitorowania frekwencji uczniówa. w cyklu
miesięcznym.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca
na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć szkolnych wychowawca powiadamia o tym
fakcie sekretariat szkoły, podając imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ilość
nieobecności.
4. Niezwłocznie po uzyskaniu od wychowawcy informacji o braku realizacji obowiązku
szkolnego sekretariat szkoły wysyła do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
wezwanie o wyjaśnienie w ciągu 7 dni przyczyn zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem,
że w przypadku dalszego nie wykonywania obowiązku zostanie wystosowane
upomnienie z kosztami upomnienia, aż do wszczęcia egzekucji administracyjnej z
nałożeniem grzywny w celu przymuszenia.
5. Rodzic zobowiązany jest przedstawić wychowawcy klasy, a przypadku jego
nieobecności – pedagogowi szkolnemu, pisemne wyjaśnienie przyczyn nieobecności.
6. W przypadku braku pisemnego wyjaśnienia wychowawca sporządza notatkę
służbową dotyczącą zaistniałej sytuacji.
7. W przypadku dalszego niewykonywania obowiązku szkolnego sekretariat szkoły
doręcza rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, za potwierdzeniem odbioru
pisemne upomnienie wzywające do spełniania obowiązku szkolnego.
8. W przypadku wykonania określonego w upomnieniu obowiązku lub okazaniu się, że
obowiązek ten jest niewykonalny, można na pisemny wniosek rodziców (opiekunów
prawnych) lub pedagoga szkolnego, który zbadał i potwierdza trudną sytuację
materialną w rodzinie odroczyć termin uiszczenia kosztów upomnienia, rozłożyć na
raty lub je umorzyć wydając odpowiednią decyzję
9. W przypadku braku spełnienia obowiązku szkolnego w ciągu 7 dni od daty doręczenia
upomnienia sekretariat szkoły wystawia tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji
obowiązków o charakterze niepieniężnym.
10. Sekretariat szkoły przygotowuje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej, w
którym wskazać należy jako środek egzekucyjny grzywnę w celu przymuszenia, a
dokumentację sprawy przekazuje organowi egzekucyjnemu
11. Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania
obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach

prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą zastosowania
grzywny w celu przymuszenia.
12. Postępowanie nie podlega opłatom, o ile rodzice (prawni opiekunowie) dziecka
dopełnią niezwłocznie obowiązki związane z obowiązkiem szkolnym dziecka.
13. W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku stosuje się:
 upomnienie w wysokości czterokrotnej wartości opłaty dodatkowej
pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
„Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej,
 grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 200zł,
 opłatę za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w
wysokości 20zł.
14. W przypadku braku spełnienia obowiązku szkolnego szkoła może także złożyć
wniosek do Sądu Rodzinnego celem rozpoznania sytuacji dziecka.

