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Program Poprawy Frekwencji Uczniów 

Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie 

 

Analiza frekwencji przeprowadzona w szkole w 2017/2018 r.  pozwala na stwierdzenie,            

że zjawisko opuszczania zajęć szkolnych  to poważny problem, który wymaga podjęcia działań 

przeciwdziałających temu zjawisku i jego konsekwencjom. 

Aby wyeliminować niewłaściwe zachowania uczniów, musi nastąpić koordynacja współpracy 

pomiędzy nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły, pedagogiem, uczniami i ich 

rodzicami/opiekunami prawnymi. Wówczas  będzie możliwe  podniesienie  frekwencji  młodzieży na  

zajęciach lekcyjnych, punktualności i obowiązkowości uczniów. Podstawowym założeniem 

programu jest ukształtowanie  właściwej postawy do realizacji obowiązku szkolnego wśród uczniów 

i ich opiekunów. Celem naczelnym jest poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych. 

 

I  Cele ogólne: 

− zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

II  Cele operacyjne: 

− ustalenie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów, 

− opracowanie systemu postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne, 

− uzupełnienie zasad usprawiedliwiania nieobecności, 

− konsekwentne przestrzeganie zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności, 

− ujednolicenie  zasad postępowania nauczycieli, wychowawców wobec uczniów 

opuszczających zajęcia, 

− ustalenie form współpracy pomiędzy nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w celu 

poprawy frekwencji, 

− podjęcie działań mających na celu uświadomienie  uczniom i rodzicom wpływu frekwencji   

na osiągane przez uczniów wyniki w nauce, 

− ustalenie zasad monitorowania frekwencji uczniów, 

− opracowanie systemu nagród za wysoką frekwencję uczniów w szkole, 

− rozszerzenie  systemu kar za niską frekwencję uczniów w szkole. 
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III  Czynniki wpływające na niską frekwencję uczniów: 

−  częste choroby, 

−  pozostawanie w domu na prośbę rodziców (opieka nad młodszym rodzeństwem, pomoc       

w pracach polowych), 

− pozostawanie w domu za zgodą rodziców/opiekunów przy złym samopoczuciu,  

− brak środków na dojazd do szkoły 

−  uczestnictwo w kursie prawa jazdy, 

−  lęk przed niektórymi lekcjami, sprawdzianami, 

−  celowe unikanie niektórych lekcji, 

−  pozostawanie w domu bez powodu, 

− wyjazdy na zakupy, 

− załatwianie spraw urzędowych w godzinach zajęć szkolnych, 

− lenistwo, 

−  wagary. 

 

IV  Skutki absencji: 

−  powstanie zaległości programowych, trudności w nauce,  

−  osiąganie niższych wyników w nauce, 

−  utrwalanie nieprawidłowych postaw – nieodpowiedzialności, nieobowiązkowości, 

niesystematyczności, ignorancji względem norm i regulaminów, 

−  przeżywanie niepowodzeń szkolnych, 

− poczucie wyizolowania z zespołu klasowego, 

− szukanie akceptacji w złym towarzystwie, grupach destrukcyjnych, 

− wchodzenie w konflikt z prawem, 

− nabywanie złych przyzwyczajeń (sięganie po używki). 

 

V  Formy usprawiedliwiania: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia regularnego  uczęszczania 

ucznia na zajęcia szkolne. 

2. Uczniowie zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach edukacyjnych (lekcyjnych i 

praktycznych). 

3. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic/opiekun prawny  w terminie 7 dni 

od powrotu ucznia do szkoły telefonicznie, mailowo lub listownie. 

4. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia  tylko: 
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• choroba, pobyt w szpitalu – u 

• wizyta u lekarza specjalisty, badanie specjalistyczne – u 

• wypadek komunikacyjny – u 

• zdarzenie losowe (np. pogrzeb bliskiej osoby) – u 

• zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych –u 

• ustna lub pisemna prośba dyrektora / kierownika /pedagoga /     wychowawcy / 

innego nauczyciela zgłaszana wychowawcy – us 

• uczestniczenie w szkolnych olimpiadach, zawodach, turniejach, uroczystościach i 

konkursach – us 

• udział ucznia w zawodach, kursach, projektach, których realizacja nie jest możliwa 

po zajęciach edukacyjnych – u 

• oddelegowanie na kursy zawodowe - k 

5. Inne przyczyny nieobecności są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane. 

6. Ostateczną decyzję, czy dana nieobecność  jest zasadna, podejmuje wychowawca klasy 

po rozpatrzeniu sytuacji i w słusznych przypadkach usprawiedliwia nieobecność ucznia. 

7. Nieobecność ucznia usprawiedliwia wychowawca klasy lub pedagog, po konsultacji              

z opiekunem oddziału.  

8. Każde usprawiedliwienie powinno zawierać datę i wymiar usprawiedliwianej nieobecności, 

jej przyczynę oraz czytelny podpis (w przypadku pisemnych usprawiedliwień).  

9. Młodociani pracownicy usprawiedliwiają swoją nieobecność na podstawie zwolnienia 

lekarskiego na druku l - 4.  

10. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać zajęcia. W sytuacjach losowych każde 

spóźnienie na pierwszą godzinę lekcyjną powyżej 15 min. i 5 min.  na kolejne lekcje 

traktowane jest jako nieobecność.  

11.   W przypadku wątpliwości, co do autentyczności usprawiedliwienia, wychowawca ma 

obowiązek wyjaśnić sytuację.  

 

VI  Zadania dyrektora szkoły: 

1. Nadzorowanie realizacji planu naprawczego. 

2. Udział w spotkaniach z rodzicami. 

3. Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami skierowanymi przez 

wychowawcę/pedagoga niewykazującymi poprawy frekwencji. 

4. Organizowanie spotkań z nauczycielami uczącymi w danej klasie, wychowawcą                                  

i pedagogiem. 
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5. Stosowanie kar regulaminowych wobec uczniów wagarujących. 

6. Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami. 

7. Na wniosek wychowawcy nagradzanie uczniów (a na koniec roku szkolnego klasy) 

wyróżniających się najwyższą  frekwencją. 

VII  Zadania wychowawcy: 

 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców /prawnych opiekunów z Programem Poprawy Frekwencji 

Uczniów oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku klasy. 

2. Systematyczne rozliczanie i  analizowanie frekwencji uczniów w swojej klasie (rozliczanie 

tygodniowe i miesięczne). 

3. Obowiązkowe poinformowanie zarówno rodziców/opiekunów prawnych i uczniów                      

o zasadach usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole, a także regulaminowych 

konsekwencjach nieusprawiedliwionych godzin . 

4. Współdziałanie z pedagogiem oraz dyrektorem w zakresie oceny frekwencji klasy poprzez 

udzielanie informacji w dzienniku elektronicznym na temat uczniów niepełnoletnich 

nagminnie opuszczających zajęcia.  

5. Nagradzanie pochwałą uczniów o   bardzo wysokiej frekwencji (min. 95% ) na forum klasy 

i w dzienniku po każdym miesiącu. 

6. Nagradzanie rodziców uczniów z wysoką frekwencją  (min. 95%) pochwałą/gratulacjami 

w dzienniku elektronicznym oraz na wywiadówkach. 

7. W przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna prawnego  z wychowawcą (nie 

uczestniczy w zebraniach, wywiadówkach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne) 

wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu poprzez dziennik. 

 

VIII   Zadania nauczycieli: 

1. Przestrzeganie zasad oceniania i klasyfikowania z zajęć edukacyjnych. 

2. Systematyczne kontrolowanie obecności (także spóźnień) na wszystkich zajęciach 

lekcyjnych; w przypadku wysokiej absencji ucznia na konkretnym przedmiocie zapisanie w 

dzienniku lekcyjnym odpowiedniej adnotacji. 

3. Przekazanie wszystkim uczniom, iż fakt nieobecności na zajęciach zobowiązuje ich do 

bieżącego uzupełnienia braków.  

4. Sprawdzanie przygotowania ucznia do zajęć po jego powrocie  

do szkoły.  
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     IX  Zadania pedagoga: 

 

1. Zapobieganie przyczynom absencji, poznanie problemów rodziny ucznia, obserwowanie jego 

towarzystwa, pomoc w trudnych sytuacjach. 

2. Indywidualne rozmowy z uczniem, motywowanie go do podjęcia zmian. 

3. Koordynowanie wspólnych działań osób zaangażowanych w realizację programu 

naprawczego, współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami 

i  rodzicami. 

4. Regularne monitorowanie obowiązku szkolnego (raz na miesiąc w każdym oddziale). 

5. Podejmowanie innych działań mających na celu podwyższenie frekwencji (zeszyty 

obecności, kontrakty). 

6. Kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi, sądami, instytucjami pomocowymi i policją 

w sprawie realizacji obowiązku szkolnego na wniosek wychowawców. 

 

     X  Zadania rodziców 

1. Rodzice/opiekunowie prawni współpracują z wychowawcą w celu podniesienia frekwencji. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do rzetelnego i zgodnego z prawdą 

informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności. 

3. W ciągu trzech dni rodzic/opiekun prawny powiadamia wychowawcę klasy o ewentualnej 

dłuższej nieobecności swojego dziecka. 

4. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje rodzic/opiekun prawny w terminie 7 dni                  

od powrotu ucznia do szkoły. 

5. Pełną odpowiedzialność za zwolnionego z zajęć lekcyjnych ucznia ponoszą jego rodzice     

lub prawni opiekunowie. 

6. Rada Rodziców wspiera finansowo szkołę w zakresie nagradzania uczniów i klasy za wzorową 

frekwencję.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni monitorują obecności dziecka na zajęciach szkolnych. 

8. Rodzic może usprawiedliwić sam nieobecność ucznia trwającą do 5 dni. Dłużą nieobecność 

usprawiedliwia na podstawie zaświadczenia lekarskiego.  
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XI  Zadania uczniów 

1. Uczeń usprawiedliwia nieobecności na zajęciach lekcyjnych zgodnie  

z regulaminem usprawiedliwiania nieobecności, tj. w ciągu 7 dni po powrocie do szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek nadrobienia wszelkich zaległości wynikających z jego absencji zaraz 

po powrocie do szkoły. W przypadku dłuższej (min. 5 dni) usprawiedliwionej  nieobecności 

uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu indywidualnie termin nadrobienia zaległości. 

3. Jeśli nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, traci on 

prawo do poprawy sprawdzianu. 

4. Uczeń o swojej nieobecności musi poinformować nauczyciela  z zajęć  którego się zwalnia. 

5. Uczeń, który w pierwszym półroczu miał obniżoną ocenę z zachowania   

ze względu na nieusprawiedliwione nieobecności, ma możliwość poprawienia tej oceny      

w klasyfikacji końcoworocznej, jeśli w drugim półroczu nastąpiła poprawa.  

    XII  System nagród stosowanych w szkole związanych z frekwencją: 

1. List pochwalny dla ucznia z najwyższą frekwencją klasową i jego rodziców przyznawany na 

koniec roku szkolnego. 

2. Dofinansowanie z Rady Rodziców na cele klasy, np. wycieczkę, dla klasy z najwyższą 

frekwencją roczną. 

3. Raz w semestrze  „Dzień bez pytania” (nie dotyczy form zapowiedzianych przez nauczyciela), 

dla uczniów z najwyższą frekwencją (pow. 90%)  na danym przedmiocie (jeśli nauczyciel robi 

niezapowiedzianą kartkówkę lub odpytuje – uczeń z wysoką frekwencją może skorzystać          

z tego przywileju). 

4. Raz w semestrze uczniowie uczęszczający na zajęcia regularnie (min. 90% frekwencji na 

danym przedmiocie) mogą korzystać na sprawdzianie z  dodatkowych pomocy 

dydaktycznych (np. notatki własne). 

5. Pochwały na forum i w dzienniku w każdym miesiącu dla uczniów i rodziców/opiekunów 

prawnych podopiecznych z wysoką (min. 90%) frekwencją. 

6. Klasy z najwyższą frekwencją mają pierwszeństwo w zajęciach pozalekcyjnych przy 

ograniczonej liczbie miejsc. 
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XIII  System kar stosowanych w szkole związanych z frekwencją: 

1. Realizacja obowiązków szkolnych, w tym frekwencja, jest jednym z kryteriów oceny 

zachowania ucznia i stanowi podstawę do jej zmiany (podwyższenia lub obniżenia oceny 

z zachowania) 

a) wzorowa 91-100% 

b) bardzo dobra 81-80% 

c) dobra 71-80% 

d)  poprawna 61-70% 

e) nieodpowiednia 51-60% 

f)  naganna 50% i mniej. 

2. Uczniowie pełnoletni, nie podlegający obowiązkowi szkolnemu, będą relegowani ze szkoły 

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 50% i mniejszej frekwencji decyzją rady 

pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy. W przypadku uczniów niepełnoletnich 

zostanie uruchomiona procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od 

realizowania obowiązku szkolnego.  

3. Jeśli frekwencja ucznia spadnie poniżej 70% wychowawca wpisuje w dzienniku 

upomnienie. 

4. Jeśli frekwencja ucznia spadnie poniżej 60% wychowawca zawiadamia pedagoga 

szkolnego.  

5. Nie stosuje się powyższych zapisów w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

wynikającej ze stanu zdrowia czy sytuacji losowej.  

6. W przypadku, kiedy uczeń w drugim semestrze znacząco poprawi frekwencję, nie będzie 

miał obniżonej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego.  

 

XIV  Przewidywane efekty: 

1.   Podniesienie frekwencji w klasach. 

2.  Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat konsekwencji opuszczania lekcji. 

3. Osiągnięcie umiejętności dokonywania pozytywnych wyborów. 

4.  Zniwelowanie niepowodzeń szkolnych. 

5. Poprawa odpowiedzialności, systematyczności i samodyscypliny wśród uczniów. 
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XV  Realizacja programu-etapy wdrożenia programu: 

Lp. Etap Termin Odpowiedzialni 

1. Opracowanie programu działań, 

których celem jest poprawa 

frekwencji. 

Maj  2022 Pedagog 

2. Zatwierdzenie programu 

naprawczego i Procedury 

postępowania wobec ucznia 

uchylającego się od obowiązku 

szkolnego. 

Sierpień  2022 Rada Pedagogiczna 

3. Zapoznanie uczniów                                    

i rodziców/opiekunów prawnych            

z Programem Poprawy Frekwencji 

Uczniów i Procedurą postępowania 

wobec ucznia uchylającego się od 

obowiązku szkolnego. 

Wrzesień 2022 Wychowawcy klas 

4. Analiza frekwencji w szkole Nie rzadziej niż raz w 

miesiącu, do 15 kolejnego 

miesiąca 

Wicedyrektor  

wychowawcy, 

pedagog 

5. Motywowanie uczniów do wyższej 

frekwencji 

Praca ciągła Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog. 

6 Informowanie rodziców/opiekunów 

prawnych o zagrożeniach 

wynikających z nieobecności dzieci 

na lekcjach 

Wywiadówki/spotkania z 

rodzicami 

wychowawcy 

8. Uświadomienie uczniom korzyści 

wynikających z uczęszczania na 

zajęcia lekcyjne 

Praca ciągła Nauczyciele, 

wychowawcy 

9. Ewaluacja programu naprawczego  Czerwiec 2023 Zespół wychowawczy 

 


