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   Wyniki przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 ewaluacji 

wewnętrznej Wymaganie 4. Uczniowie są aktywni, przedmiot ewaluacji – 

Frekwencja uczniów technikum na zajęciach lekcyjnych wykazały, że w 

szkole nastąpił spadek frekwencji na zajęciach i należy podjąć działania 

zmierzające do jej poprawy. W związku z tym został opracowany 

program naprawczy w celu ograniczenia nieuzasadnionych nieobecności 

uczniów w szkole.  

 

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. 

Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji: 

 W szkole istnieje spójny system usprawiedliwień: 

 Uczniowie przedstawiają usprawiedliwienia wychowawcy w 

zeszycie usprawiedliwień; 

 Na pierwszym zebraniu wychowawca zbiera wzory podpisów od 

rodziców; 

 Uczeń ma dwa tygodnie od absencji na przedstawienie 

usprawiedliwienia; 

 Usprawiedliwienie ma mieć podaną dokładną datę absencji; 
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 Zwolnienia z pojedynczych lekcji lub w sytuacjach losowych 

dokonuje wychowawca lud dyrekcja szkoły; 

 Osoby pełnoletnie będące uczniami nie mogą same 

usprawiedliwiać nieobecności; 

 Wychowawcy przestrzegają zasad wystawiania ocen z zachowania 

z uwzględnieniem frekwencji. 

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

 Do 10-tego następnego miesiąca wychowawca sprawdza i 

uzupełnia frekwencję w swojej klasie; 

 Co dwa miesiące podawane jest do wiadomości społeczności 

szkolnej zestawienie frekwencji w klasach; 

 Co dwa miesiące nauczyciele przedmiotów sprawdzają 

zestawienie frekwencji na ich zajęciach w celu wyłapania uczniów 

unikających konkretnych zajęć; 

 Wyróżnianie uczniów o najlepszej frekwencji przez wychowawcę 

na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami. 

 Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają zasady usprawiedliwiania 

nieobecności 

 Uczniowie zostają zapoznani z zasadami usprawiedliwiania na 

pierwszej lekcji wychowawczej; 

 Rodzice zostają zapoznani z zasadami usprawiedliwiania na 

pierwszej wywiadówce; 

 Zasady usprawiedliwiania są dostępne na stronie internetowej 

szkoły. 

 Nauczyciele, uczniowie, rodzice znają konsekwencje wagarów,  

  tj. obniżona ocena zachowania, nagana Dyrektora, skreślenie z listy                                 

uczniów. 

 Uczniowie ze 100% frekwencją roczną są nagradzani na forum szkoły. 
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 Klasa o najniższej frekwencji nie uczestniczy w wycieczkach i innych 

wyjściach ze szkoły. 

 Statut Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w 

Końskich zawiera w rozdziale X, paragraf 63  zasady wystawiania ocen z 

zachowania, a w nim konkretne przedziały liczby godzin 

nieusprawiedliwionych na konkretną ocenę z zachowania i jest dostępny 

dla uczniów.  

 Nauczyciele systematycznie sprawdzają listę obecności i zaznaczają 

frekwencję w dziennikach lekcyjnych. 

 Wychowawca natychmiast informuje  rodziców o wagarach dziecka. 

 Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności na pojedynczych 

lekcjach bez ważnych powodów. 

 Należy stosować system kar w przypadku wagarów, aby walka z nimi 

była bardziej skuteczna: 

 o wymiarze kary decyduje wychowawca w porozumieniu z 

pedagogiem.  

 fakt udzielenia kary odnotowywany jest w dzienniku. 

Strategia postępowania w przypadku ucznia, który opuścił bez 

usprawiedliwienia 30 godzin w danym roku szkolnym. 

1. Pisemne wezwanie rodziców do szkoły.  

2. Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym w obecności rodzica oraz 

wychowawcy. 

 3. Spisanie kontraktu z uczniem przez wychowawcę w obecności 

rodzica i pedagoga.  

4. Ustalenie bardziej rygorystycznych zasad usprawiedliwiania. 

 5. Zobligowanie rodziców do kontroli obecności dziecka w szkole. 

 6. W przypadku braku kontaktu rodzica ze szkołą bądź braku poprawy 

frekwencji ucznia wysłanie do rodzica pisma wzywającego do 

systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły wraz z informacją o 
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możliwości zgłoszenia do sądu rodzinnego i nieletnich nierealizowania 

obowiązku nauki. 

 

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. 

 Zadania dla wychowawców:  

1. Na pierwszych godzinach z uczniami 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 - każdego miesiąca.  

4. Poznają przyczyny nieobecności, współdziałają z pedagogiem w 

zakresie pomocy uczniom, w celu zdiagnozowania przyczyn 

nieobecności uczniów i podjęcia dalszych działań. 

 5. Sumiennie i konsekwentnie przestrzega zasad wystawiania oceny 

zachowania ze szczególnym uwzględnieniem liczby godzin 

nieusprawiedliwionych. 

6. Kierują uczniów, którzy opuścili 15 godzin bez usprawiedliwienia na 

rozmowę do pedagoga.  
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7. Wzywają do szkoły rodziców uczniów wagarujących i odnotowują ten 

fakt w dzienniku. 

8. Nagradzają pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum 

klasy, na zebraniach rodziców, uczniowie ze 100% frekwencją roczną 

otrzymują list pochwalny oraz nagrodę książkową.  

9. Na każdej godzinie wychowawczej przeprowadzają krótką ocenę 

bieżącej frekwencji i wyników w nauce. 

10. Kontaktują się z rodzicami uczniów, którzy są nieobecni w szkole 

ponad tydzień. 

Zadania dla nauczycieli: 

 1. Współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących 

uczniów.  

2. Sprawdzają obecność na przedmiocie na każdej lekcji.  

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. Wyróżniają uczniów z najlepszą frekwencją. 

  Zadania dla pedagoga:  

1. Przeprowadza rozmowy z uczniem, który opuścił dużo godzin bez 

usprawiedliwienia i interesuje się dalszą sytuacją szkolną ucznia 

współpracując z wychowawcami. 

2. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami uczniów w sprawie niskiej 

frekwencji. 

3. Wspiera wychowawców i nauczycieli w działaniach zmierzających do 

poprawy frekwencji. 
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 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.  

3. Opuszczenie pojedynczej lekcji w danym dniu zgłaszają wychowawcy 

klasy lub dyrektorowi szkoły.  

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. 

 Zadania dla rodziców: 

 1. Systematycznie współpracują ze szkołą uczestnicząc w spotkaniach z 

wychowawcą. 

 2. Na pierwszym zebraniu w zeszycie wychowawczym umieszczają 

wzór podpisu. 

3. Usprawiedliwiają nieobecności dziecka tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 

 4. W przypadku nieobecności trwającej do 5 dni (licząc od pierwszego 

dnia nieobecności) zobowiązani są poinformować wychowawcę o 

przyczynach nieobecności dziecka w szkole. 

5. Współdziałają z wychowawcą, pedagogiem i nauczycielami, 

szczególnie wtedy, gdy uczeń wagaruje. 
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Harmonogram wprowadzania programu naprawczego 

frekwencji uczniów ZSP nr 3 w Końskich 

Lp. Opis działania Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Opracowanie programu 

działań, których celem jest 

poprawa frekwencji 

B. Kaczmarczyk, 

L. Magdziarz 

lipiec-

sierpień 

2.  Przedstawienie programu 

naprawczego i jego 

zatwierdzenie na 

posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej 

B. Kaczmarczyk sierpień 

3.  Zapoznanie uczniów i 

rodziców z programem 

naprawczym frekwencji 

Wychowawcy wrzesień 

4.  Zamieszczenie programu 

na stronie internetowej 

szkoły 

Administrator strony  wrzesień 

5.  Monitorowanie frekwencji w 

klasie i sporządzenie 

zestawień 

Wychowawcy raz na dwa 

miesiące 

6. Przedstawienie wyników w 

formie graficznej i 

upowszechnienie ich 

społeczności szkolnej 

B. Kaczmarczyk, 

 L. Magdziarz, 

administrator strony 

raz na dwa 

miesiące 

7.  Rzetelne sprawdzanie 

obecności na zajęciach 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

8. Kontrola dzienników 

szkolnych pod kątem 

frekwencji 

Dyrektor raz na dwa 

miesiące 
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9.  Wystawienie ocen z 

zachowania zgodnie z 

wytycznymi 

Wychowawcy na koniec 

semestrów 

10. Promowanie uczniów i klas 

mających najlepszą 

frekwencję 

Wychowawcy, Dyrektor na koniec 

semestrów 

11. Organizowanie spotkań z 

rodzicami uczniów 

mających niską frekwencję 

Wychowawcy, pedagog w miarę 

potrzeb 

12. Konsekwentne 

przestrzeganie zasad i 

terminów usprawiedliwiania 

nieobecności 

Wychowawcy cały rok 

13. Informowanie rodziców o 

dłuższej nieobecności 

dziecka w szkole lub 

pojedynczych ucieczkach z 

zajęć 

Wychowawcy cały rok 

14. Monitorowanie frekwencji 

na każdej godzinie 

wychowawczej 

Wychowawcy cały rok 

15. Analiza porównawcza 

frekwencji w stosunku do 

roku poprzedniego 

Dyrektor na koniec 

semestrów 

16. Przedstawienie wyników 

wdrożenia programu na 

koniec roku 

B. Kaczmarczyk czerwiec 

 

 


