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PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH 

OBOWIĄZKU NAUKI ORAZ SYSTEMATYCZNEGO UCZĘSZCZANIA NA 

ZAJĘCIA PRZEZ UCZNIÓW PEŁNOLETNICH 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o „Zespole”, należy przez to rozumieć Zespół 

Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. 

2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o Dyrektorze Zespołu, należy przez to rozumieć 

Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. 

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o rodzicach , należy przez to rozumieć prawnych 

opiekunów uczniów, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem. 

4. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć każdą ze 

szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu i wymienionych w jego Statucie. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 35, 36, 41 i 42 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 

1148). 

2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1438) 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości 

kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1526) 

 

OBOWIĄZEK NAUKI (kogo dotyczy, formy spełniania). 

1. Każdy ma prawo do nauki.  

2. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.  

3. Obowiązek nauki spełnia się przez systematyczne uczęszczanie ucznia do szkoły 

ponadgimnazjalnej lub systematyczny udział w innych formach kształcenia.  

4. Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez uczniów Zespołu, 

prowadząc ewidencję uczniów oraz współdziałając z rodzicami uczniów.  

 

CELE 

1. Zapewnienie właściwych i profesjonalnych działań nauczycieli, pedagogów szkolnych  

i psychologa w przypadku nieobecności ucznia w szkole. 

2. Zapobieganie przypadkom nieusprawiedliwionym nieobecnościom szkolnym, unikania 

przez ucznia uczęszczania do szkoły lub unikania uczestniczenia w wybranych zajęciach, 

nierealizowania obowiązku nauki.  

 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

1. Procedura obejmuje i reguluje działania związane z kontrolą spełniania przez uczniów 

niepełnoletnich obowiązku nauki, a przez uczniów pełnoletnich działania związane  

z kontrolą systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.  
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Rodzice.  

2. Wychowawcy klas.  

3. Pedagodzy szkolni, psycholog. 

4. Dyrektor Zespołu.  

 

EGZEKUCJA OBOWIĄZKU NAUKI 

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani do zapewnienia 

regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne i zapewnienia warunków do 

przygotowania się ucznia do zajęć. Obowiązkiem rodziców jest powiadamianie organów 

gminy o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie. 

2. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela ucznia może 

być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku. 

Ustawa ta określa tryb postępowania i środki egzekucji administracyjnej stosowane w celu 

doprowadzenia do wykonania obowiązków. 

3. Obowiązek nauki jest zgodnie z art. 2 §1 pkt. 10 obowiązkiem "o charakterze niepieniężnym 

pozostającym we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego 

lub przekazanym do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego" – 

którym jest art. 42 Ustawy Prawo oświatowe.  

4. Dyrektor Zespołu, w rozumieniu art. 5 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, jest „wierzycielem”, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku nauki 

w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez 

ucznia obowiązku Dyrektor Zespołu kieruje do jego rodziców upomnienie, zawierające 

stwierdzenie, że obowiązek nauki nie jest realizowany, wraz z wezwaniem do posyłania 

ucznia do szkoły z wyznaczeniem terminu. 

5. Dyrektor Zespołu zamieszcza również informację, że niespełnianie obowiązku jest 

zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

6. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej 

(niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu) 

Dyrektor Zespołu kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 §1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Do wniosku 

dołącza się tzw. tytuł wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami art. 27 Ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia upomnienia.  

7. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia 

upomnienia. Kosztami upomnienia (w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do 

zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej) obciąża się rodziców ucznia 

na rzecz wierzyciela, tj. Zespołu, na konto wskazane przez Dyrektora Zespołu (art. 15 §2 

Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). 

8. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna w celu 

przymuszenia. Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela ucznia, tj. rodziców 

(art. 120 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).  
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DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KONTROLI UCZĘSZCZANIA UCZNIÓW ZESPOŁU 

NA ZAJĘCIA SZKOLNE 

 

1. Wychowawca monitoruje systematycznie frekwencję uczniów swojego oddziału.  

W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności wychowawcy w pracy monitorowania 

uczęszczania do szkoły uczniów danego oddziału dokonuje pedagog. 

2. Wobec uczniów, którzy opuszczają zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, podejmuje się 

następujące działania: 

a) zintensyfikowanie monitoringu dotyczącego frekwencji ucznia, 

b) współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym lub/i psychologiem oraz rodzicami 

ucznia w celu ustalenia przyczyn unikania przez ucznia zajęć oraz wypracowania metod 

postępowania służących rozwiązaniu problemu, 

c) stosowanie kar regulaminowych, o których mowa w Statucie Zespołu oraz w punkcie 3 

niniejszych procedur. 

3. Wobec uczniów, którzy opuszczają zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, stosuje się 

następujące kary: 

a) upomnienie wychowawcy ( za opuszczenie powyżej 10 godz.), 

b) nagana wychowawcy (za opuszczenie powyżej 25 godz.), 

c) nagana Dyrektora Zespołu (za opuszczenie powyżej 40 godz.), 

d) nagana Dyrektora Zespołu z ostrzeżeniem usunięcia ze szkoły (za opuszczenie powyżej 

50 godz.),  

e) skreślenie z listy uczniów zgodnie z §54 Statutu Zespołu. 

4. O podjętych działaniach informowani są rodzice ucznia w następujący sposób: 

a) upomnienie i naganę wychowawcy wpisuje się do dziennika, 

b) nagany Dyrektora Zespołu, oprócz wpisów do dziennika, są wysyłane do rodziców 

listem poleconym. 

5. Rodzicom uczniom niepełnoletnich, którzy unikają kontaktu z wychowawcą lub 

pedagogiem szkolnym, wysyłane są także listem poleconym wezwania do zgłoszenia się 

do wychowawcy (pedagoga szkolnego) w sprawie usprawiedliwienia nieobecności  

z informacją, że w przypadku niezgłoszenia się do szkoły w w/w terminie zostaną podjęte 

działania w trybie administracyjnym. Natomiast rodzice ucznia pełnoletniego mogą być 

wzywani poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. 

6. W przypadku opuszczenie przez ucznia niepełnoletniego ponad 50 % godzin bez 

usprawiedliwienia w danym miesiącu – rodzicom zostaje wysłane upomnienie. 

7. W związku z pkt 5 – wysyłane jest do organu samorządowego pismo o niespełnianiu 

obowiązku nauki w celu egzekucji grzywny. 

 

Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 lutego 2020r. podjęto uchwałę nr 26/2019/2020  

w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach kontroli spełniania przez uczniów 

niepełnoletnich obowiązku nauki oraz systematycznego uczęszczania na zajęcia przez uczniów 

pełnoletnich. 

 

Dyrektor 

ZSTE w Skawinie 


