PROCEDURA REALIZACJI OBOWI ZKU SZKOLNEGO
W GIMNAZJUM ZESPO U SZKOLNEGO IM JANA PAW A II W MI AKOWIE
I.

Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.)
– art. 70 ust. 1.
2. Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz.
2572).

II. Dzia ania dyrektora szko y
1. Dyrektor Gimnazjum Zespo u Szkolno –Przedszkolnego im Jana Paw a II
w Mi akowie sprawuje kontrol
w zakresie realizacji obowi zku
szkolnego wobec m odzie y zamieszkuj cej w obwodzie tego
gimnazjum.
2. Dyrektor gimnazjum powierza okre lone czynno ci maj ce na celu
egzekwowanie realizacji obowi zku szkolnego: wychowawcom,
nauczycielom, pedagogowi szkolnemu, sekretarzowi szko y.
3. W przypadku, gdy pedagog szkolny zg osi dyrektorowi informacj o
nierealizowaniu przez ucznia obowi zku szkolnego, dyrektor wszczyna
spraw
w trybie administracyjnym, kieruj c j
do organu
prowadz cego gimnazjum.
4. Do zada
dyrektora gimnazjum nale y przygotowanie wniosku
wszczynaj cego post powanie administracyjne zgodnie z art. 27
ustawy egzekucyjnej. Do wniosku do czany jest tytu wykonawczy oraz
dowód wskazuj cy na dor czenie upomnie .
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum mo e wyst pi do
kuratora o wiaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego
gimnazjum.
6. Dyrektor gimnazjum podejmuje wszelkie decyzje administracyjne
zwi zane z realizacj przez m odzie obowi zku szkolnego zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami prawa.
7. Obowi zkiem dyrektora gimnazjum jest wspó praca z rodzicami w
obszarze spe niania przez m odzie obowi zku szkolnego.
8. Sprawowanie kontroli dzia
zwi zanych z realizacj
obowi zku
szkolnego.
9. Dokonywanie analizy dokumentacji zwi zanej z realizacj obowi zku
szkolnego: ksi ga ewidencji, ksi ga uczniów, dzienniki lekcyjne.
10.Ocenianie stopnia realizacji zada wynikaj cych z kontroli realizacji
obowi zku
szkolnego
uczniów
przez:
pedagoga
szkolnego,
wychowawc , psychologa szkolnego, sekretarza szko y.
11.Diagnoza skali oraz przyczyn niespe niania obowi zku szkolnego.
12.Kontrola realizacji wdra anych dzia
, s
cych eliminowaniu
czynników sprzyjaj cych niespe nianiu przez uczniów obowi zku
szkolnego.
13.Organizacja zaj
profilaktycznych zapobiegaj cych zjawisku
wypadania z sytemu edukacji.

III. Dzia ania sekretarza gimnazjum
1. Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa ksi gi ewidencji dzieci i
odzie y oraz ksi gi uczniów.
2. Terminowe umieszczanie w ksi dze ewidencji danych m odzie y,
zgodnie z informacjami podanymi przez organ prowadz cy.
3. Systematyczne zamieszczanie w ksi dze ewidencji adnotacji,
dotycz cych spe niania przez m odzie obowi zku szkolnego w
gimnazjum lub poza nim.
4. Powiadamianie dyrektorów innych szkó o przyj ciu dziecka do
Gimnazjum Zespo u Szkolno –Przedszkolnego im Jana Paw a II w
Mi akowie
5. Wysy anie (za potwierdzeniem odbioru) upomnie , przygotowanych
przez wychowawców lub pedagoga szkolnego do rodziców, o
niespe nianiu przez dziecko obowi zku szkolnego.
IV. Dzia ania wychowawców
1. Systematyczna kontrola usprawiedliwiania przez rodziców nieobecno ci
odzie y na zaj ciach szkolnych, zgodnie z terminami ustalonymi w
wewn trzszkolnych zasadach oceniania.
2. Zapoznanie rodziców z procedur realizacji obowi zku szkolnego w
Gimnazjum Zespo u Szkolno –Przedszkolnego im Jana Paw a II w
Mi akowie
3. Sporz dzanie upomnie kierowanych do rodziców o niespe nianiu
przez m odzie obowi zku szkolnego, w przypadku, gdy ucze w
miesi cu ma 50% nieusprawiedliwionych nieobecno ci. Upomnienie
musi zawiera stwierdzenie o nierealizowaniu przez dziecko obowi zku
szkolnego, wezwanie rodziców do regularnego posy ania dziecka do
szko y, wskazanie terminu stawienia si dziecka w szkole oraz informacji
o skutkach nie wykonania czynno ci okre lonych w upomnieniu
(skierowanie sprawy w trybie post powania egzekucyjnego).
4. Sprawdzenie przyczyn nieobecno ci ucznia w szkole, informowanie
rodziców (prawnych opiekunów) o aktualnych przepisach prawa
wynikaj cych z nierealizacji obowi zku szkolnego.
5. Wypracowywanie wspólnie z rodzicami dzia
skutkuj cych
zapobieganiu odst powania przez uczniów od spe niania obowi zku
szkolnego.
6. W sytuacjach braku wspó pracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),
np. cz ste nieobecno ci na zebraniach, brak odpowiedzi na

informacje
e-mailowe,
nieodbieranie
telefonów
ze
wychowawca zg asza zaistnia y fakt pedagogowi szkolnemu.

szko y,

I. Dzia ania pedagoga szkolnego
1. Wspiera dzia ania wychowawców klasowych w realizowaniu przez
uczniów obowi zku szkolnego.
2. Sporz dzanie podczas nieobecno ci wychowawców upomnie
kierowanych do rodziców o niespe nianiu przez dziecko obowi zku
szkolnego, w przypadku gdy ucze
w miesi cu ma 50%
nieusprawiedliwionych nieobecno ci. Upomnienie musi zawiera
stwierdzenie o nierealizowaniu przez dziecko obowi zku szkolnego,
wezwanie rodziców do regularnego posy ania dziecka do szko y,
wskazanie terminu stawienia si dziecka w szkole oraz informacji o
skutkach nie wykonania czynno ci okre lonych w upomnieniu
(skierowanie sprawy w trybie post powania egzekucyjnego).
3. Wspieranie rodziców w realizowaniu przez uczniów obowi zku
szkolnego.
4. Wypracowywanie wspólnie z wychowawcami, rad pedagogiczn i
rodzicami dzia
skutkuj cych zapobieganiu odst powania przez
uczniów od spe niania obowi zku szkolnego.
5. Sporz dzanie pisemnych informacji w porozumieniu z dyrektorem szko y
i wychowawcami do policji i s du rodzinnego o uchylaniu si ucznia
od spe niania obowi zku szkolnego.
II. Dzia ania rodziców
Rodzice maj obowi zek:
1. Dope nienia wszelkich czynno ci niezb dnych do zg oszenia dziecka
do szko y.
2. Zapewnienia systematycznego ucz szczania na zaj cia edukacyjne.
3. Zapewnienia dziecku takich warunków, aby umo liwi
mu
przygotowanie si do zaj .
4. Informowania dyrektora szko y, w obwodzie której mieszka dziecko do
dnia 30 wrze nia ka dego roku, o spe nianiu obowi zku szkolnego
poprzez ucz szczanie dziecka do szko y za granic
lub szko y
zlokalizowanej w Polsce przy przedstawicielstwie dyplomatycznym
innego pa stwa.
5. Usprawiedliwiania nieobecno ci dzieci na zaj ciach szkolnych zgodnie
z terminami okre lonymi w wewn trzszkolnych zasadach oceniania.

6. W przypadku wyjazdu ucznia za granic , rodzic sk ada pisemne
wiadczenie do dyrektora szko y, zawieraj ce termin przes ania
dokumentów wiadcz cych o realizowaniu przez dziecko obowi zku
szkolnego poza granicami kraju. W przypadku niedotrzymania terminu
okre lonego przez rodzica, dyrektor szko y wyst puje na pi mie, w
terminie trzech tygodni od przekroczenia wyznaczonego terminu, do
policji o ustalenie miejsca pobytu dziecka.
Rodzice maj prawo:
1. Wyst powa do dyrektora szko y z informacj o realizowaniu przez
dziecko obowi zku szkolnego poza gimnazjum rejonowym.
2. Wyst powa z wnioskami o odroczenie spe niania przez dziecko
obowi zku szkolnego.
3. Wyst powa z wnioskami o udzielenie stosownego zezwolenia na
indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

III. Funkcja poradni psychologiczno-pedagogicznej
1. Wydawanie opinii i orzecze zwi zanych z realizacj przez uczniów
obowi zku szkolnego:
a) odroczenie rozpocz cia realizacji obowi zku szkolnego;
b) udzielanie zezwole na indywidualny program nauki i indywidualny
tok nauki;
c) kwalifikowanie uczniów na zaj cia rewalidacyjne i kompensacyjne;
d) wskazywanie potrzeb indywidualnego nauczania dzieci, w
przypadku których stan zdrowia nie pozwala, albo znacznie
utrudnia, ucz szczanie do szko y.

Nierealizowanie obowi zku podlega egzekucji zgodnie z ustaw z dnia 17
czerwca 1966r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (DzU 2002 nr
110, poz. 968 ze zm.).

