Każdy dzień się liczy
Oczekujemy od dzieci w St Andrew’s aby były
obecne w szkole regularnie, każdego dnia jeśli jest
to możliwe. Tam gdzie mamy obawy związane z
obecnością, rodzice będą skontaktowani i pomoc
będzie zaoferowana. Gdzie trwałe obawy będą
miały miejsce ‘Plan Akcji Obecności’ będzie
spisany i uzgodzony Również możemy pracować z
innymi agencjami aby się upewnić, że Wasze
dziecko może przyjść do szkoły na jak najwięcej
dni jak tylko jest to możliwe.

Powody dla nieobecności
Jeśli uważasz że twoje dziecko jest chore,
musisz natychmiastowo zadzwonić do szkoły
(01536 512581). Jeśli nie jesteś pewien czy
twoje dziecko jest wystarczająco zdrowe
aby przyjść do szkoły —prosimy wyślijcie je
do szkoły i my podejmiemy tą decyzję dla
was. Jeśli wasze dziecko jest naprawdę
chore, my do was zadzwonimy abyście
przyszli je odebrać.
Nieobecności z powodu zaspania lub z
powodu zabukowanych wakacji podczas
semestru szkolnego nie mogą być
upoważnione. County Council może zadecydować o ukaranu płatnością jeśli Waszego
dziecka nieobecność jest nieupoważniona.

Co możesz zrobić aby pomóc Twojemu
dziecku z frekwencją?
Tylko zezwól dni w domu kiedy Twoje dziecko jest
szczerze chore. Jeśli masz wątpliwości,
przyprowadź dziecko do szkoły; my zawsze
możemy do Was zadzwonić jeśli uważamy że
Twoje dziecko musi iść do domu z powodu
choroby. I pamiętaj, że zawsze możemy podać
Waszemu dziecku lekarstwo. Przyjdź do recepcji
aby wypełnić formularz. Żaden z rodziców nie ma
zezwolenia aby zabierać dzieci ze szkoły na wakacje podczas semestru szkolnego.
Prosimy, aby bukować wizyty lekarskie poza
czasem szkolnym. Kiedy to nie może być uniknięte, upewnij się, że dziecko zostało
przyprowadzone z powrotem do szkoły tak szybko
jak tylko jest to możliwe po wizycie lekarskiej.
Rozmawiaj ze swoim dzieckim jak najczęściej o
szkole i jak oni się czują na temat szkoły. Dzieci
zdecydowanie będą przychodzić do szkoły jeśi
czują się wspomagane i ich zmartwienia są słuchane. Jeśli to spowoduje jakiekolwiek kłopoty,
które muszą być zaadresowane w szkole, przyjdź i
z nami porozmawiaj.

Jak my możemy pomóc
Możemy podać lekarstwa (również antybiotyki) w
ciądu dnia jeśli tylko mamy Państwa zezwolenie.
Zorganizujemy spotkanie z klasy wychowawcą,
dyrektorem lub Doradcą wspomaganiaRodziców
aby znaleźć rozwiązania w sytuacjach które
powodują słabą obecność.

Każda minuta się liczy
Bramy na boisku są otwierane o 8.30 rano i Twoje dziecko jest
oczekiwane aby weszło do szkoły nie później niż 8.45. Ponieważ
lekcje zaczynają się natychmiastowo w momencie kiedy
dzieci są w szkole, to jest ważne aby nie były spóźnione.

5 minut spóźnione każdego dnia=3 dni zgubione szkoły każdego roku
10 minut spóźnione każdego dnia=6 dni zgubione każdego
roku
15 minut spóźnione każdego dnia=10 dni zgubione każdego
roku
30 minut spóźnione każdego dnia=19 dni zgubione każdego
roku

Rezultaty będącym spóźnionym lub
regularnej nieobecności
Dzieci nie lubieją być spóźnione lub nieobecne
w szkole! To może wpłynąć na nie w różne
sposoby. Na przykład, po tam jak twoje
dziecko przyszło spóźnione do szkoły i usiadło
w klasie, może im zająć dłużej anieżeli normalnie aby się usadowić i skupić na zadaniu. Bycie
spóźnionym może mieć implikacje
towarzyskie, niższe osiągnięcia oraz
zakłóca innym dzieciom.
Mogą również pominąć ważne informacje na
temat instrukcji na temat danej lekcji lub informacji na zbliżającą się wycieczkę.
Dzieci, które mają wysoką frekwencję robią
lepsze postępy w nauce.

175 NIE SZKOLNYCH DNI W
ROKU

175 dni aby spędzić z rodziną, wizyty, wakacje, zakupy,
prace domowe i inne wizyty

→

5 dni nieobecności
10 dni nieobecności

365
DNI W KAŻDYM
ROKU

190 SZKOLNYCH DNI W
KAŻDYM
ROKU
190 dni dla Twojego dziecka edukacji

29 dni nieobecności
(5 weeks 4 days)
Half a term missed
38 dni nieobecności
(7 weeks 3 days)

185 DNI EDUKACJI

100%

97%

180 DNI EDUKACJI

95%

Bycie w szkole każdego dnia jest
47 dni nieobecności
(9 weeks 2 days)

161 DNI EDUKACJI

85%

152 DNI EDUKACJI

80%

ST.ANDREW’S C of E
Poradnictow obecności dla
rodziców
ważne ponieważ:
Regularna obecność w szkole po-

143 DNI EDUKACJI

75%

maga uczniom wypełnić ich potencjał i daje im lepszą szansę na
przyszłość.
Rok szkolny to tylko 190 dni. To

DOBRE

MARTWIĄCE

POWAŻNE OBAWY

Najlepsza szansa sukcesu

Mniejsza szansa sukcesu

Nie sprawiedliwe dla twojego dziecka

Daje twojemu dziecku lepszy
start

Robi ciężej aby mieć lepsze
postępy w nauce

Postępowanie sądowe!

Akt Edukacji 1996 stwierdza: “Jeśli jakiekolwiek
dziecko w obowiązkowy wieku szkolnym,
które jest zarejestrowanym uczniem w szkole,
nie wstawia się do szkoły regularnie, rodzice
tego ucznia będą winni popełnienia przestępstwa.”

pozostawia 175 dni do spędzenia z

rodziną, na wakacje, zakupy i na
te istotne wizyty.
Średnia Narodowa dla dzieci które
są obecne w szkole to 96%.
90% obecności podczas roku szkolnego jest równe do dnia wolnego co
każde dwa tygodnie.

‘Gdzie młode rozumy rosną i młode serca uczą się
troszczyć ̓

