PROCEDURA
postępowania w przypadku niewypełniania obowiązku szkolnego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębem

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 wg stanu prawnego na dzień
11 sierpnia 2006r. rozdz. 2 art. 18-2
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. 1991 Nr 36/ 361
Zarządzenie nr 29 MEN z dnia 04.10.1993r. w sprawie zasad organizowania opieki
nad uczniem niepełnosprawnym
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19( ze zmianami).
Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem.
Zasady zdalnego nauczania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębem

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem ustala tryb postępowania w przypadku
nie realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia:
Postanowiono:
1. Wychowawcy klasy zobowiązani są do systematycznej kontroli obecności ucznia na
zajęciach lekcyjnych i podczas zdalnego nauczania.
2. Po stwierdzeniu faktu 5-dniowej nieobecności wychowanka, wychowawca
zobowiązany jest do dokonania wywiadu dotyczącego powodu nieobecności
i poinformowaniu o tym fakcie dyrektora szkoły.
3. Przypadki nie realizowania obowiązku szkolnego winny być zgłaszane do dyrektora
szkoły w formie pisemnej.
4. Wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne,
wezwanie do szkoły, wizytę w domu lub prze dziennik elektroniczny.
5. W zależności od sytuacji dziecka szkoła może:
- ułatwić kontakt z poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną- wychowawca ucznia
- wysyłać upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia
lekcyjne - wychowawca
- nawiązać kontakt z kuratorem ( jeśli jest ustanowiony) – wychowawca
- poinformować inspektora ds. nieletnich Komendy Policji - dyrektor szkoły
- wystąpić o nałożenie kary grzywny - dyrektor szkoły
- skierować sprawę do Sądu Rejonowego (wniosek o wgląd
w sytuację dziecka) - dyrektor szkoły
- zgłosić ucznia, który nie realizuje obowiązku szkolnego lub nauki do Wydziału
Edukacji oraz Kuratorium - dyrektor szkoły
6. W przypadku dziecka 6 i 7- letniego rozpoczynającego naukę w oddziale
przedszkolnym lub szkole podstawowej dyrektor szkoły ustala faktyczne miejsce
zamieszkania i szkołę, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.
7. W okresie zdalnego nauczania obowiązują zasady ustalone 25 marca 2020r.

