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WSTĘP 

Po przeprowadzonej w analizie frekwencji uczniów widoczne jest, że skala nieusprawiedliwionych oraz potencjalnych 

godzin nieobecności na zajęciach lekcyjnych stanowi problem. Wymaga to podjęcia zdecydowanych działań 

przeciwdziałających temu zjawisku i jego konsekwencjom. 

Frekwencja uczniów jest jednym z czynników wpływających na wyniki nauczania oraz jakość pracy szkoły.  

Niska frekwencja na zajęciach to problem, który niepokoi całe grono pedagogiczne. 

Wśród przyczyn nieobecności uczniów znajdują się: 

 – strach przed otrzymaniem złej oceny; 

– brak przygotowania do lekcji; 

– ucieczki kolegów; 

– brak zainteresowania szkołą; 

– zbyt nudne lekcje; 

– lekceważenie obowiązków szkolnych 

– praca zarobkowa; 

– usprawiedliwienia pisane przez uczniów pełnoletnich; 

– dostęp do konta rodzica i usprawiedliwianie nieobecności w imieniu rodziców; 

– brak motywacji do nauki 

– udział w kursach na prawo jazdy. 
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Aby wyeliminować niewłaściwe zachowania uczniów musi nastąpić koordynacja współpracy pomiędzy nauczycielami, 

wychowawcami, dyrekcją szkoły, pedagogiem, uczniami oraz rodzicami. Wówczas możliwym będzie wypracowywanie 

regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, punktualności oraz obowiązkowości. 

W związku ze zdiagnozowanym w naszej szkole problemem niskiej frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, 

opracowany został program działań zmierzający do poprawy frekwencji. 

Podstawowym założeniem programu jest ukształtowanie właściwej postawy do realizacji obowiązku szkolnego nie 

tylko wśród uczniów, ale także wśród rodziców oraz poinformowanie ich o konsekwencjach niewypełnienia tego obowiązku. 

 

 

OBECNY STAN FREKWENCJI 

1. Niska frekwencja na zajęciach dydaktycznych w szkole, szczególnie w klasach szkoły branżowej oraz maturalnych; 

2. Wybiórcze uczęszczanie uczniów na zajęcia, ucieczki z pojedynczych lekcji bywają traktowane przez uczniów jako sposób 

unikania konsekwencji wynikających z nie przygotowania się do lekcji, do zapowiadanego sprawdzianu, itd..; 

3. Brak konsekwencji w rozliczaniu absencji na zajęciach bez usprawiedliwionej przyczyny, wzmacnia u ucznia przekonanie, 

że może on bezkarnie opuszczać zajęcia szkolne. Uniknięcie oceny niedostatecznej np. ze sprawdzianu, jest dla ucznia 

sukcesem, nagrodą za nieusprawiedliwioną nieobecność; 

4. Niepowodzenia uczniów w szkole, niskie wyniki nauczania w klasach o niezadowalającej frekwencji; 

5. Brak efektywnego zainteresowania rodziców frekwencją uczniów, występująca u rodziców tendencja do usprawiedliwiania 

każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach; 
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6. Niska świadomość uczniów i rodziców odnośnie ścisłej zależności pomiędzy frekwencją a osiąganymi wynikami w nauce; 

7. Brak jednolitego działania wszystkich nauczycieli w zakresie poprawy frekwencji. 

 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

– podniesienie frekwencji uczniów na lekcjach; 

– zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych; 

– uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na ocenę zachowania; 

– uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy; 

– współdziałanie wychowawców z rodzicami przy poznawaniu przyczyny absencji uczniów w szkole i uświadomienie 

konsekwencji tych nieobecności. 
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CELE OPERACYJNE: 

– wprowadzenie w szkole jednolitego oraz spójnego systemu  usprawiedliwień; 

– zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z systemem usprawiedliwień; 

– monitorowanie przez wychowawców frekwencji uczniów; 

– przybliżenie uczniom korzyści płynących z uczenia się oraz z uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; 

– prowadzenie przez nauczycieli lekcji metodami aktywizującymi; 

– wygospodarowanie środków finansowych przez szkołę na nagrody dla uczniów; 

–  uczniów z wysoką absencją otoczenie opieką psychologa i pedagoga szkolnego. 

 

 

MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY: 

a) „+” szkoły: 

–  są uczniowie ze 100% frekwencją; 

–  uczniowie znają się miedzy sobą; 

– są wychowawcy, którzy wypracowali bardzo dobre relacje z uczniami i rodzicami; 

– nauczyciele poświęcają dużo czasu młodzieży; 

–  szkoła posiada zestaw procedur postępowania w konkretnych sytuacjach problemowych; 

– szkoła jest dla ucznia miejscem gdzie stawiane są mu wymagania, ale oferuje się atrakcyjne możliwości spędzania czasu 

wolnego i nauki (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, działalność w SU); 
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– Dyrektor szkoły stosuje kary i nagrody zgodne ze statutem szkoły; 

– nauczyciele interesują się sytuacją rodzinną uczniów; 

– działają Oddziałowe Zespoły nauczycieli, które m.in. analizują trudne przypadki w danej klasie; 

– są rodzice, którzy wspierają działania wychowawcze szkoły; 

– są uczniowie, którym zależy na pozytywnej klasyfikacji i osiągnięciu celów życiowych; 

b) „ –’’ szkoły: 

– uczniowie uczęszczają wybiorczo na zajęcia; 

– duża liczba spóźnień; 

– rodzice usprawiedliwiają nieobecności bez analizy przyczyn; 

– nieterminowość dostarczania usprawiedliwień; 

– nieegzekwowanie kary za nieusprawiedliwione godziny; 

– rodzice nie przychodzą na spotkania z wychowawcą; 

– uczniowie opuszczają zajęcia lekcyjne z obawy przed niepowodzeniami szkolnymi; 

– uczniowie mają niską motywację i potrzebę zdobywania wiedzy; 

– wpływ otoczenia – uczniowie przebywają w kręgach osób nie uczących się i nie pracujących lub tzw. „wagarowiczów”. 
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DZIAŁANIA SZKOŁY UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ FREKWENCJI 

1. W szkole istnieje spójny system usprawiedliwień; 

2. Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni dokonują usprawiedliwienia godzin nieobecnych poprzez 

dziennik lekcyjny; 

3. Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni mają 7 dni od absencji na przedstawienie usprawiedliwienia; 

4. Usprawiedliwienie musi posiadać dokładną datę absencji oraz przyczynę nieobecności; 

5. Zwolnienia z pojedynczych lekcji lub w sytuacjach losowych dokonuje wychowawca lud Dyrektor szkoły (uzupełniając 

odpowiedni dokumenty); 

6. Wychowawcy przestrzegają zasad wystawiania ocen z zachowania z uwzględnieniem frekwencji; 

7. W szkole monitorowana jest (raz w miesiącu) frekwencja uczniów: 

8. Do 5–tego następnego miesiąca wychowawca sporządza analizę frekwencji i odsyła ją do pedagoga szkolnego; 

9. W każdym miesiącu podawane jest do wiadomości społeczności szkolnej zestawienie frekwencji w klasach (na szkolnym 

Facebook’u); 

10. Wyróżnianie uczniów o najlepszej frekwencji przez wychowawcę na godzinach wychowawczych i zebraniach  

z rodzicami; 

11. Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają zasady usprawiedliwiania nieobecności; 

12. Uczniowie zostają zapoznani z zasadami usprawiedliwiania na pierwszej godzinie z  wychowawca; 

13. Rodzice zostają zapoznani z zasadami usprawiedliwiania na pierwszym zebraniu z rodzicami; 

14. Program naprawczy frekwencji dostępny jest na stronie internetowej szkoły; 
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15. Uczniowie ze 100% frekwencją roczną są nagradzani na forum szkoły; 

16. Nauczyciele systematycznie sprawdzają listę obecności na poszczególnych zajęciach lekcyjnych i zaznaczają obecności  

i frekwencję w dzienniku lekcyjnym; 

17. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności na pojedynczych lekcjach; 

18. Udzielanie kar zgodnie ze Statutem Szkoły § 59 Nagrody i kary – punkt  

   8. Upomnienie wychowawcy otrzymuje uczeń, który:   

   7) nie usprawiedliwił 10 godz. nieobecności  

   9. Naganę dyrektora do spraw wychowawczych otrzymuje uczeń, który:  

   2) opuścił bardzo dużą liczbę godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia (co najmniej 50 godzin)  

 

 

ZADANIA DLA DYREKTORA 

1. Nadzorowanie realizacji programu naprawczego; 

2. Monitorowanie działań nauczycieli dotyczących terminowego uzupełniania dokumentacji związanej z frekwencją uczniów; 

3. Stosowanie kar statutowych wobec uczniów łamiących zadania programu; 

4. Przeprowadzanie w razie potrzeby rozmów z uczniem i jego rodzicami w sprawie niskiej frekwencji; 

5. Wyróżnienie na forum szkoły klasy posiadającej najwyższą frekwencję roczną; 

6. Wyróżnienie na forum szkoły uczniów ze 100% frekwencją roczną. 
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ZADANIA DLA WYCHOWAWCÓW 

1. Na pierwszej godzinie z wychowawcą zapoznają lub przypominają uczniom zasady usprawiedliwiania oraz konsekwencje 

ich łamania zawarte w dokumentach szkolnych; 

2. Na pierwszym zebraniu z rodzicami zapoznają lub przypominają rodzicom zasady usprawiedliwiania oraz konsekwencje 

ich łamania zawarte w dokumentach szkolnych; 

3. Rozliczają frekwencję miesięczną do 10–tego każdego miesiąca; 

4. Poznają przyczyny nieobecności, współdziałają z pedagogiem oraz z nauczycielami przedmiotów w zakresie pomocy 

uczniom, w celu zdiagnozowania przyczyn nieobecności uczniów i podjęcia dalszych działań; 

5. Sumiennie i konsekwentnie przestrzegają zasad wystawiania oceny zachowania ze szczególnym uwzględnieniem liczby 

godzin nieusprawiedliwionych; 

6. Udzielają uczniom, którzy opuścili 10 godzin bez usprawiedliwienia upomnienia wychowawcy; 

7. Zgłaszają obowiązkowo do Kontraktu ucznia, który opuścił 30 godzin bez usprawiedliwienia;  

8. Wysyłają pisemne zaproszenie do rodzica ucznia, który opuścił 40 godzin bez usprawiedliwienia na spotkanie z Dyrektorem 

szkoły, pedagogiem i wychowawcą; 

9. Składają pisemny wniosek o udzielenie nagany dyrektora dla uczniów, którzy opuścili 50 godzin bez usprawiedliwienia; 

10. Wzywają do szkoły rodziców uczniów, którzy mają wysoką absencję i odnotowują ten fakt w dzienniku; 

11. Nagradzają pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy, na zebraniach z rodzicami; 

12. Na każdej godzinie wychowawczej przeprowadzają krótką ocenę bieżącej frekwencji i wyników w nauce; 

13. Kontaktują się z rodzicami uczniów, którzy są nieobecni w szkole ponad tydzień; 
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14. Uświadomienie uczniom korzyści płynących z regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne; 

15. Przekazanie na zebraniu z rodzicami konsekwencji prawnych nieuczęszczania dziecka do szkoły; 

16. Przestrzeganie zapisów dotyczących usprawiedliwiania nieobecności zawartych w dokumentacji wewnątrzszkolnej. 

 

 

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI 

1. Współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących uczniów; 

2. Sprawdzają obecność na początku każdej godziny lekcyjnej; 

3. Określają w przedmiotowych systemach oceniania zasady klasyfikowania z uwzględnieniem obecności uczniów na 

zajęciach, zasady zaliczania materiału nauczania w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach bądź 

nieobecności na sprawdzianach i pracach klasowych; 

4. Konsekwentnie przestrzegają zasad klasyfikacji (nie klasyfikują uczniów, u których nie ma podstaw do wystawienia oceny); 

5. Systematyczne kontrolują obecności (także spóźnień) na wszystkich zajęciach lekcyjnych; w przypadku wysokiej absencji 

ucznia nauczyciel konkretnego przedmiotu zobowiązany jest pozostawić w dzienniku lekcyjnym odpowiednią adnotację 

lub osobiście zwrócić uwagę wychowawcy na zaistniały fakt. 
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ZADANIA DLA PEDAGOGA 

1. Przeprowadza rozmowy z uczniem, który opuścił dużą ilość godzin bez usprawiedliwienia i interesuje się dalszą sytuacją 

szkolną ucznia współpracując z wychowawcą; 

2. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami uczniów w sprawie niskiej frekwencji; 

3. Uczestniczy w podpisywaniu kontraktów; 

4. Analizuje i wyciąga wnioski z comiesięcznych analiz frekwencji poszczególnych klas; 

5. Uczestniczy w organizowaniu spotkań z przedstawicielami KPP w Płońsku i Sądu Rejonowego w Płońsku; 

6. Wspiera wychowawców i nauczycieli w działaniach zmierzających do poprawy frekwencji. 

 

 

ZADANIA DLA UCZNIÓW 

1. Obowiązkowo uczestniczą we wszystkich zajęciach szkolnych zgodnie z rozkładem zajęć; 

2. Dostarczają usprawiedliwienia na najbliższej lekcji z wychowawcą od zaistniałej nieobecności (nie później niż 7 dni); 

3. Potrzebę zwolnienia się z lekcji w danym dniu zgłaszają wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły (uczniowie pełnoletni); 

5. Pomimo nieobecności w szkole mają obowiązek nadrobienia wszelkich zaległości wynikających z tytułu absencji; 

6. Na polecenie wychowawcy zgłaszają się do pedagoga na rozmowę w sprawie nieobecności na lekcjach; 

7. Wspierają osoby nieobecne z powodu choroby pomagając uzupełnić braki. 
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ZADANIA DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Systematycznie współpracują ze szkołą uczestnicząc w spotkaniach z wychowawcą; 

2. Usprawiedliwiają nieobecności dziecka tylko w uzasadnionych przypadkach; 

3. Wysyłają usprawiedliwienie godzin nieobecnych w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły dziecka;  

4. W przypadku dłuższej  nieobecności (trwającej powyżej 5 dni) zobowiązani są poinformować wychowawcę o przyczynach 

nieobecności dziecka w szkole; 

5. Współdziałają z wychowawcą, pedagogiem i nauczycielami, szczególnie wtedy, gdy uczeń ma wysoką absencję; 

6. Systematycznie kontrolują nieobecności swoich dzieci; 

7. Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do posiadania odrębnego konta w dzienniku elektronicznym niż dziecko; 

8. Możliwość usprawiedliwiania tylko i wyłącznie przez dziennik lekcyjny (inna droga usprawiedliwianie istnieje  

w sytuacjach szczególnych, po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z wychowawcą). 
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Harmonogram wprowadzania programu naprawczego frekwencji uczniów  
ZS nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku 

 
Lp. Opis działania 

 
 

Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Opracowanie programu działań, których celem jest 
poprawa frekwencji uczniów 

Katarzyna Skowrońska sierpień 2022 

2. Przedstawienie programu naprawczego frekwencji 
uczniów i jego zatwierdzenie na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej 

Katarzyna Skowrońska sierpień 2022 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców z programem 
naprawczym frekwencji uczniów 

wychowawcy klas wrzesień 2022 

4. Zamieszczenie programu naprawczego frekwencji 
uczniów na stronie internetowej szkoły 

Renata Honczar wrzesień 2022 

5. Scenariusz zajęć z wychowawcą dotyczący poprawy 
frekwencji w klasie 

Katarzyna Skowrońska 
 

październik 2022 
 

6. Zorganizowanie spotkania profilaktycznego  
z przedstawicielami KPP w Płońsku dotyczącego 
obowiązku uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne 
oraz kar przewidzianych dla uczniów nieletnich za 
nieprzestrzeganie w/w obowiązku 

Katarzyna Skowrońska 
Agnieszka Dąbrowska 

październik 2022 
 

7. Pedagogizacja rodziców – przygotowanie pogadanki 
(referatu) dotyczącego zagrożeń wynikających z 
wysokiej absencji 

Anna Głowacka październik – listopad 2022 

8. Przeprowadzenie pogadanki w klasach o najniższej 
frekwencji dotyczącej poprawy uczestnictwa  
w zajęciach lekcyjnych 

Agnieszka Dąbrowska luty – marzec 2023 
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9. Monitorowanie frekwencji w klasie, sporządzenie 
analiza frekwencji i odesłanie jej do pedagoga 

wychowawcy klas do 10–tego każdego 
miesiąca 

10. Analiza frekwencji poszczególnych klas Katarzyna Skowrońska 
Agnieszka Dąbrowska 

 

do 12–tego każdego 
miesiąca 

11. Wypisywanie talonów Anna Salak 
Anna Głowacka 

do 15–tego każdego 
miesiąca 

12. Przedstawienie wyników w formie graficznej  
i upowszechnienie ich społeczności szkolnej na 
szkolnym Facebook’u 

Joanna Żakowska do 15–tego każdego 
miesiąca 

13. Kontrola dzienników szkolnych pod kątem frekwencji wicedyrektor szkoły do 15–tego każdego 
miesiąca 

14. Wystawienie ocen z zachowania zgodnie z zapisami 
Statutu szkoły 

wychowawcy klas dwa razy w roku szkolnym 

15. Promowanie uczniów i klas mających najlepszą 
frekwencję 

wychowawcy klas 
dyrektor szkoły 

dwa razy w roku szkolnym 

16. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów 
mających niską frekwencję 

wychowawcy klas 
Agnieszka Dąbrowska 

w miarę potrzeb 

17. Konsekwentne przestrzeganie zasad i terminów 
usprawiedliwiania nieobecności 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

18. Informowanie rodziców o dłuższej nieobecności 
dziecka w szkole lub pojedynczych godzinach 
lekcyjnych 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

19. Rzetelne sprawdzanie obecności na zajęciach wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

20. Podpisywanie kontraktów wychowawcy klas 
Dorota Kołodziejska 

cały rok szkolny 



 
16 

21. Przedstawienie wyników wdrożenia programu 
naprawczego 

Katarzyna Skowrońska 
 

czerwiec 2023 

    
Opracowała: 

Katarzyna Skowrońska 


