Czy uwazasz, ze 90% obecnosci w szkole jest
w porzadku?

Dane kontaktowe

Jesli obecnosc Twojego dziecka w
szkole wynosi 90% to znaczy, ze:

Batchley First School 01527 62926

Birchensale Middle School 01527 68430
Holyoakes Field First School 01527 62928







Opuscilo rownowartosc polowy dnia
kazdego tygodnia, co oznacza 19 dni
w roku szkolnym—prawie 4 tygodnie.
Od zerowki (Reception) do klasy IV
(Year 4) opuscilo 18 tygodni czyli
polowe roku szkolnego.
Od zerowki (Reception) do klasy 11
(Year 11) opuscilo ponad 52 tygodnie, co stanowi rownowartosc calego
roku szkolnego i semestru.

Oak Hill First School 01527 528523
St George’s CE First School 01527 62263
St Luke’s First CE School 01527 541219
St Stephen’s CE First School 01527 63911
Tardebigge CE VA First School 01527 872886
Trinity High School 01527 585859
Woodfield Academy 01527 527081

Education Welfare Officer 01527 585859

Lista szkol podlegajacych pod
Trinity
Redditch, Worcestershire

INFORMACJA
DOTYCZACA
OBECNOSCI
W SZKOLE
(SCHOOL ATTENDANCE
MATTERS)
Informacja dla rodzicow i opiekunow
dotyczaca wspolnego dazenia do poprawy
frekwencji uczniow w naszych szkolach.

Batchley First School
Birchensale Middle School
Holyoakes Field First School
Oak Hill First School
St George’s CE First School
St Luke’s First CE School
St Stephen’s CE First School
Tardebigge CE VA First School
Trinity High School
Woodfield Academy

JAKIE
SA
OCZEKIWANIA
NASZYCH SZKOL WOBEC WAS I
WASZYCH DZIECI?

DLACZEGO WYSOKA FREKWENCJA
JEST TAKA WAZNA DLA WASZYCH
DZIECI?

KIEDY FREKWENCJA JEST NISKA:



Punktualnosc i regularna obecnosc.







Regularne wizyty u lekarza,
dentysty oraz optyka w godzinach
pozalekcyjnych.

Wysoka frekwencja daje Waszym
dzieciom szanse na osiagniecie sukcesow w szkole.

Kurator Edukacji ( The Education Welfare Officer) wspolpracuje ze szkola i
monitoruje obecnosc dziecka w szkole.





Poinformowanie o nieobecnosci
dziecka w szkole kazdego dnia
przed godzina 9:15.

Wysoka frekwencja pozwala dzieciom
na osiagniecie lepszych wynikow w
nauce.



Wysoka frekwencja pozwala dzieciom
na uczestnictwo w wielu zajeciach organizowanych przez szkole.

Jesli Kurator uwaza, ze obecnosc
dziecka w szkole jest za niska, kontaktuje sie z rodzicami badz
opiekunami i oferuje pomoc w
poprawie frekwencji.



Jesli obecnosc dziecka w dalszym ciagu
jest za niska wowczas sprawa zostaje
przekazana do jednostki zajmujacej sie
dochodzeniami w sprawie lokalnej
edukacji (The Local Authority’s Education Investigation Service) w celu podjecia
odpowiednich
czynnosci
prawnych.



Jesli rodzice zostaja uznani za winnych
nie podejmowania krokow w poprawie
frekwencji, wowczas moga byc obciazeni kara finansowa do wysokosci
£2500 oraz/lub 3-ma miesiacami
uwiezienia.



Urzad Miejski Hrabstwa Worcestershire (Worcestershire County Council)
moze rowniez ukarac kara pieniezna
£60 rodzicow, dziecko, ktora moze
wzrosnac do kwoty £120 jesli nie zostanie oplacona w ciagu 21 dni od jej otrzymania. Jesli kara pieniezna nie
zostanie uiszczona w ciagu 28-u dni,











Poinformowanie o przyczynie nieobecnosci oraz podanie jak dlugo
prawdopodobnie bedzie ona trwala.



Przebywanie podczas choroby w
domu (nie dotyczy wizyty w
przychodni—GP)

Dzieci z wysoka frekwencja latwiej
nawiazuja kontakty z rowiesnikami w
szkole.



Wysoka frekwencja odgrywa wazna
role szczegolnie na poczatku semestrow oraz w przypadku jakichkolwiek
testow przeprowadzanych w ciagu
roku szkolnego.

Nie planowania wakacji poza
wyznaczonymi 13 tygodniami wolnymi ustawowo w ciagu roku
(szkola nie akcepuje zadnych dodatkowych wakacji w czasie
trwania roku szkolnego)
Najszybsze poinformowanie szkoly
o nieobecnosci dziecka w szkole w
razie jakichkolwiek rodzinnych
tragedii, badz rodzinnych
problemow.

Moze okazac sie uzyteczne dla Panstwa
wpisanie ponizej nazwiska wychowawcy
klasy lub jednego z nauczycieli dziecka.
Wychowawca................................................
Nauczyciel.....................................................

