
Stąporków, dn. 23.10.2020 r. 

 

Zarządzenie Nr 17/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Stanisława Staszica w Stąporkowie 

z dnia 23.10.2020 r. 

 

w sprawie rozliczania frekwencji na zajęciach lekcyjnych 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  

w Stąporkowie. 

 
Na podstawie Statutu 5 – letniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. 

Stanisława Staszica w Stąporkowie §147 pkt 2 g i pkt 4 oraz Statutu 4 – letniego Liceum  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie §138 pkt 2.7) 

 i pkt 4. 

zarządzam co następuje: 

§1 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do systematycznego wpisywanie frekwencji 

uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

2. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych, a w razie dłuższej nieobecności ucznia proszę zgłaszanie tego problemu 

wychowawcy. 

§2 

1. W czasie nauki zdalnej obecność ucznia odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym 

na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu np. udział w lekcji  

on-line, odesłanie wykonanego zadania, wykonanie projektu lub inne. 

2. W czasie nauki stacjonarnej obecność ucznia odnotowana jest w dzienniku 

elektronicznym poprzez jego osobisty udział w lekcji. 

3. Uczeń ma tydzień czasu na usprawiedliwienie swojej nieobecności. 

 

§3 

1. Wychowawcy klas co miesięcznie dokonują analizy frekwencji ucznia.  

2. W przypadku zaobserwowania dużej absencji ucznia wychowawcy wysyłają po 

zakończeniu danego miesiąca  informację do rodziców dotyczącą frekwencji ucznia.  

Informacja ta wysyłana jest niezależnie od tego czy godziny nieobecności ucznia  są 

usprawiedliwione czy nieusprawiedliwione. 

 



3. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia 20 % godzin danego przedmiotu 

 lub wszystkich przedmiotów wówczas otrzymuję karę upomnienia wychowawcy klasy.  

4. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia 30 % godzin danego przedmiotu 

 lub wszystkich przedmiotów wówczas otrzymuję naganę wychowawcy klasy. 

5. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia 50 % godzin danego przedmiotu  

lub wszystkich przedmiotów wówczas otrzymuję naganę Dyrektora Szkoły. 

6. Jeżeli uczeń na koniec semestru ma frekwencję niższą z danego przedmiotu niż 50 % 

wówczas jeśli są to godziny usprawiedliwione uczeń przystępuje do egzaminu 

klasyfikacyjnego z tego przedmiotu. Jeśli godziny ucznia są nieusprawiedliwione 

wówczas za zgodą Rady Pedagogicznej uczeń może przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego lub go nie zda 

wówczas jest nieklasyfikowany. 

7. Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje na świadectwie wpis 

nieklasyfikowany. 

8. Jeżeli uczeń przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego a w jego wyniku otrzymał 

niedostateczną ocenę roczną ( semestralną ) z zajęć edukacyjnych to może być ona 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§4 

1. Frekwencja ucznia na zajęciach lekcyjnych jest ważnym elementem oceny zachowania 

ucznia, ponieważ odnosi się do wywiązywania się z obowiązków ucznia. 

 

§5 

1. Załącznikami do zarządzenia są: 

• Informacja dotycząca frekwencji ucznia 

• Upomnienie wychowawcy 

• Nagana wychowawcy klasy 

• Nagana Dyrektora Szkoły 

 

§6 

1. Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów z powyższym zarządzeniem.  

 

 

 Zarządzenie wchodzi z dniem 23.10.2020 r. 

 

 


