Frekwencja w
Wickham
Church of England
Primary School

Wysoka frekwencja jest ważna,
ponieważ:
 dzieci z wysoką frekwencją robią lepsze
postępy, zarówno w nauce jak i w życiu
społecznym

 dzieci z wysoką frekwencją lepiej radzą sobie z
pracą w szkole i szkolną rutyną

 dzieci z wysoką frekwencją czerpią większą
satysfakcję z nauki

 dzieci z wysoką frekwencją przechodzą łatwiej
do następnej szkoły

Będziemy:
 Reagować telefonicznie lub listownie na
niewyjaśnione nieobecności tak szybko, jak to
możliwe

 Przypominać rodzicom o wadze
systematycznego uczęszczania dzieci na lekcje
oraz punktualności

 Oficjalnie doceniać systematyczną obecność
 Uwzględniać poziom obecności dziecka w jego
rocznej ocenie

 Kontaktować się z rodzicami w przypadku
zastrzeżeń co do nieobecnościami dziecka

 Zasięgać rady i szukać wsparcia u kuratora
Jako rodzic możesz nam pomóc poprzez:
 Telefoniczne powiadamianie o przyczynie
nieobecności dziecka rano w pierwszym dniu
nieobecności

 W miarę możliwości, umawianie dziecka na
wizyty lekarskie/dentystyczne po lekcjach lub
podczas szkolnych wakacji

 Telefoniczne bądź pisemne powiadamianie

Informacje dla
Rodziców

szkoły jeśli nieobecność dziecka przedłuża się w
związku z chorobą

Jako szkoła staramy się:

“Frekwencja Ma Znaczenie”

 Uzyskać przynajmniej 95-procentowy średni
poziom obecności uczniów

 Uświadamiać rodzicom i uczniom wagę wysokiej
frekwencji

oświaty i wychowania odwiedzającego szkołę w
celu monitorowania obecności uczniów, w
przypadku, gdy nasze zastrzeżenia będą się
utrzymywać

Punktualność
 Poranne sprawdzanie listy odbywa się o 8.55 –
dziecko powinno byc wówczas w klasie, więc
powinno dotrzeć do szkoły najpóźniej na 8.50

 Bycie na czas jest ważne, ponieważ pierwsze
kilka minut szkolnego dnia jest często
poświęcone dawaniu instrukcji i organizowaniu
pracy szkolnej na resztę dnia

 Uczniowie przybywający po zamknięciu listy o
9.00 otrzymają nieusprawiedliwioną
nieobecność (w zgodzie z zaleceniami DCSF)

 Będziemy informować rodziców w przypadku
zastrzeżeń co do punktualności dziecka

Usprawiedliwione nieobecności

Wpływ frekwencji

Informacja prawna

Nieobecności, których nie da się uniknąć, lub na
które wyrażona została zgoda dyrekcji, to
'nieobecności usprawiedliwione' i są oznaczone
jako takie. Mogą one mieć miejsce w przypadku
choroby dziecka lub, w rzadkich przypadkach,
kiedy wystąpi problem sprawiający, że
nieobecność dziecka jest konieczna. Prosimy o
powiadamianie nas o takich sytuacjach a
podejdziemy do nich ze zrozumieniem.

Dbamy o jak najwyższą frekwencję uczniów.

Obowiązkiem rodziców jest dopilnowanie, aby
dziecko regularnie uczęszczało do szkoły, do
której jest zapisane (Section 7, Education Act
1996). Jeśli dziecko opuszcza szkołę a nieobecności są nieusprawiedliwione, rodzic popełnia
wykroczenie i może podlegać karze grzywny lub
być ścigany sądownie.

Nieobecności nieusprawiedliwione
Każda nieobecność, która nie jest konieczna albo
nie uzyskała aprobaty dyrekcji, będzie
odznaczona jako 'nieobecność
nieusprawiedliwiona'.

Chociaż 90-procentowa frekwencja może się
wydawać wysoka, jest ona równoważna z
cotygodniową nieobecnością dziecka przez pół
dnia. W czasie całego roku szkolnego równa się to
4 tygodniom nieobecności.
Kontynuując 90-procentową frekwencję, w ciągu
pięciu lat uczeń/uczennica opuszcza
równoważność pół roku nauki.

Wsparcie rodziców jest bardzo ważne dla
utrzymania wysokich standardów.

“Każda lekcja się liczy”

“Każdy dzień się liczy…”

Przykłady 'nieobecności nieusprawiedliwionych':








Rodzinne wyjście
Odsypianie zarwanej nocy
Urodziny dziecka
Wyjście na zakupy lub do fryzjera
Oczekiwanie na dostawę przesyłki
Wakacje w czasie semestru, na które nie
została wyrażona zgoda dyrekcji

 Jakakolwiek nieobecność, która nie została
wyjaśniona, lub gdy wyjaśnienie nie jest uznane
za wystarczające przez dyrekcję
Wszystkie nieobecności są monitorowane przez
kuratora i w przypadku nadmiaru nieobecności
nieusprawiedliwionych mogą zostać podjęte kroki
prawne.

“każda lekcja szkolna jest ważna, a dzieci,
które często opuszczają szkołę, często mają
problem z nadrabianiem zaległości I robieniem
postępów w szkole”
DCSF 2006
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