
Nieobecność za zgodą   
dyrekcji szkoły (w wyjątkowych 

 okolicznościach)

Nieobecność 
 nieusprawiedliwiona 

Nieobecność z powodu choroby, 
ograniczenia sprawności lub 

podobnych przyczyn

Kogo obejmują te zasady? 
Zasady dotyczące nieobecności w szkole obejmują wszystkich uczniów szkół podstawowych. 

Czym jest nieobecność nieusprawiedliwiona? 
Nieobecność nieusprawiedliwiona to nieobecność Twojego dziecka w szkole bez uzasadnionego powodu lub bez 
zezwolenia szkoły. Uzasadnionym powodem jest na przykład choroba.

Kiedy moje dziecko może nie iść do szkoły i zostać w domu? 
Jeśli dziecko jest chore, może spokojnie zostać w domu. Pamiętaj jednak, aby powiadomić o tym szkołę tego same-
go dnia. Wizyta u lekarza lub dentysty również jest dozwolonym powodem nieobecności. Ponadto w wyjątkowych 
przypadkach – jak na przykład ważne wydarzenia rodzinne – Twoje dziecko może zostać zwolnione ze szkoły, jeśli 
najpierw uzyskasz na to zgodę szkoły. W pozostałych przypadkach nieobecność jest nieusprawiedliwiona.

Kiedy nieusprawiedliwiona nieobecność może mieć konsekwencje finansowe? 
Twoje dziecko musi chodzić do szkoły każdego dnia, chyba że szkoła wyraziła zgodę na pozostanie dziecka w domu. 
Jeśli dziecko ma 15% lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu jednego kwartału (styczeń-marzec, 
kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień), możesz stracić zasiłek rodzinny na jeden kwartał. 

15% nieusprawiedliwionych nieobecności to zazwyczaj 6-9 dni. Liczba tych dni zmienia się ze względu na różną 
 liczbę dni szkolnych przypadających w poszczególnych kwartałach. Przykładowo w kwartale od lipca do września 
15% odpowiada 6 dniom, natomiast w kwartale od stycznia do marca – 9 dniom.

Czytaj dalej na następnej stronie ›

Trzy rodzaje nieobecności: 

Jako rodzic odpowiadasz za to, aby Twoje dziecko codziennie przychodziło do szkoły. 
Jeśli dziecko ma nieusprawiedliwione nieobecności, możesz utracić zasiłek rodzinny.

Poznaj zasady   
dotyczące  nieobecności 
Twojego dziecka w szkole



W jaki sposób dowiem się, że moje dziecko ma nieusprawiedliwione nieobecności? 
Dyrekcja szkoły skontaktuje się z Tobą natychmiast po odnotowaniu nieusprawiedliwionej nieobecności 
Twojego dziecka. Jeśli dziecko ma 10% nieusprawiedliwionych nieobecności w danym kwartale, szkoła 
ostrzega rodzica o możliwości utraty zasiłku rodzinnego przez jeden kwartał, jeżeli odsetek nieuspra-
wiedliwionych nieobecności wyniesie 15%.

Co się stanie, gdy moje dziecko będzie miało 15% lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności? 
Jeśli Twoje dziecko będzie miało 15% lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności w danym  kwartale 
(np. od stycznia do marca), Twoja gmina może zdecydować o wstrzymaniu wypłaty zasiłku rodzinnego 
przez jeden kwartał. 

Czy mam możliwość wyjaśnienia powodów nieobecności mojego dziecka zanim  
utracę zasiłek rodzinny? 
Przed ewentualnym wstrzymaniem wypłaty zasiłku rodzinnego gmina zapyta Cię, czy istnieją uzasad-
nione powody nieobecności dziecka w szkole. Jeśli dziecko ma powyżej 12 lat, gmina zwróci się z tym 
pytaniem również do dziecka. 

Dlaczego wprowadzono zasady dotyczące nieobecności? 
Szkoła jest ważna dla przyszłości Twojego dziecka. Nieobecność powoduje zaległości w nauce. Ponadto 
nieobecność może być oznaką tego, że dziecko nie czuje się częścią społeczności. Zasady dotyczące 
nieobecności mają na celu zapewnienie, by rodzice dbali o to, aby ich dzieci chodziły do szkoły.

W jaki sposób szkoła może pomóc mojemu dziecku? 
Być może Twoje dziecko nie chodzi do szkoły, ponieważ ma trudności w nauce, problemy w klasie lub 
inne. Skontaktuj się ze szkołą swojego dziecka, abyście mogli wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? 
Skontaktuj się ze szkołą, jeśli masz pytania dotyczące nieobecności swojego dziecka. 
Przeczytaj więcej o obowiązujących zasadach na stronie uvm.dk/fravær.

Możesz również skorzystać w gminie z anonimowej porady na temat samopoczucia  
Twojego dziecka i rodziny. Znajdź adresy i numery telefonów w swojej gminie pod adresem: 
borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp.

?

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp
https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen

