
PROCEDURA 

USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA 

ODBYWAJĄCEGO ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE 

W PRZEDSZKOLU NR 210 W WARSZAWIE 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), 

2. Statut Przedszkola nr 210 w Warszawie. 

 

Cele procedury: 

Zapewnienie dziecku sześcioletniemu systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia  

w związku z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Zakres procedury: 

Dokument reguluje zasady usprawiedliwiania nieobecności dzieci w przedszkolu przez rodziców  

lub opiekunów prawnych oraz określa działania nauczycieli w przypadku nieobecności dziecka  

w przedszkolu. 

 

Zapoznanie z procedurą: 

1. zapoznanie rodziców/ prawnych opiekunów z obowiązującą w placówce procedurą  

na zebraniach organizacyjnych lub mailowo. 

2. zapoznanie nauczycieli z treścią procedury. 

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego –  

art. 31 ust. 4 Prawa oświatowego. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego są zobowiązani m.in. do dopełnienia czynności związanych  

ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 

formy wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia – 

art. 33 ust. 1 Prawa Oświatowego. 

Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć  

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć  

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania 

przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce. 



Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji – obowiązek podjęcia związanych z tym czynności spoczywa na dyrektorze szkoły 

podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko (art. 42 ust. 2 pkt 1 Prawa Oświatowego). 

Za kontrolowanie spełniania obowiązku odpowiada dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której 

dziecko mieszka. Jednak, aby realizowanie tego zadania było możliwe, dyrektor szkoły podstawowej 

musi być informowany zarówno o spełnianiu obowiązku oraz zmianach w tym zakresie. Jak stanowi 

art. 33 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, za powiadomienie o spełnianiu przez dziecko obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego odpowiedzialni są dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele 

prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem 

procedury: 

 

1. Rodzice/ prawni opiekunowie: 

 są uprawnieni do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu, 

 zapewniają obowiązkowe, regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, 

 ze względów organizacyjnych, informują nauczyciela/ przedszkole o nieobecności 

dziecka w pojedyncze dni, 

 zgłaszają ustnie lub telefonicznie przyczynę nieobecności dziecka w przedszkolu  

do 5 dni, 

 obowiązkowo dokonują usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach powyżej 

2 tygodni w formie pisemnej – załącznik nr 1. 

 

2. Nauczyciel: 

 obowiązkowo codziennie zaznacza w dzienniku zajęć obecność dziecka  

w przedszkolu, 

 ma obowiązek systematycznego zaznaczania nieobecności dzieci w dzienniku  

oraz badanie przyczyn absencji wychowanków i zapobieganie jej, 

 przyjmuje i gromadzi usprawiedliwienia dotyczące nieobecności dziecka  

w przedszkolu od rodziców/ prawnych opiekunów, 

 obowiązkowo zaznacza w dzienniku zajęć (ewidencja dzieci) fakt usprawiedliwienia 

nieobecności dzieci, 

 w przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 5 dni i braku wyjaśnienia  

jej powodów przez rodziców/ prawnych opiekunów nauczyciel zobowiązany jest 



podjąć działania zmierzające do ustalenia przyczyny nieobecności dziecka  

(np. kontakt telefoniczny, mail), 

 przeprowadza rozmowę z rodzicami, zobowiązując ich do regularnego 

przyprowadzania dziecka na zajęcia, 

 w przypadku dalszej nieobecności dziecka i braku informacji na ten temat zgłasza fakt 

Dyrektorowi przedszkola. 

 

3. Dyrektor: 

 monitoruje frekwencje dzieci na zajęciach w przedszkolu- dłuższa (powyżej jednego 

miesiąca) absencja dziecka musi być poparta zwolnieniem lekarskim, bądź informacją 

pisemną rodzica o przyczynach nieobecności tj. karta leczenia szpitalnego, karta 

pobytu w sanatorium itp. 

 czuwa nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej procedurze. 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze: 

Wszelkich zmian w procedurze dokonuje Dyrektor. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Procedura obowiązuje od dnia 26.01.2021 roku. 

2. Procedura zostaje podana do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie przedszkola. 

3. Z procedurą zostali zapoznani i przyjęli do stosowania rodzice dzieci 6-letnich i nauczyciele. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor 

przedszkola. 

 

  



Załącznik nr 1 do Procedury usprawiedliwiania nieobecności dziecka odbywającego roczne 

przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 210 

 

USPRAWIEDLIWIENIE  

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w przedszkolu mojego dziecka :  

 

…………………………………………………………………………………………… 

                                (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 

w dniach: ………………………………………  ilość dni roboczych ………………… 

 

 

Przyczyna nieobecności …………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………………………………...… 

 

 

………………………………………............ 

Data /czytelny podpis Rodzica (opiekuna) 

 


