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Moving Forward, Ever Learning
-OBECNOSC SZKOLNADrodzy Rodzice / Opiekunowie
Piszé do Panstwa, aby przypomniec o zasadach dotyczácych obecnosci w szkole i
wytycznych Lokalnych Wladz Edukacji. Ostatnie zmiany oznaczajá,ze zasady dotyczáce
obowiazkowej obecnosci w szkole zostaly zaostrzone . Ponizsze wytyczne sá
podsumowaniem tych zmian :

 Kazda nieobecnosc dziecka, zwiazana z wyjazdem za granicé, dotyczácym
leczenia dziecka, badan i innej opieki lekarskiej, nie bedzie usprawiedliwiana.
Wyjatek bedzie stanowic zaswiadczenie od lekarza z placówki zdrowotnej w
Anglii, który bedzie mógl zaswiadczyc, ze wymagana opieka lekarska jest pilna i
jej przeprowadzenie nie jest mozliwe w placówce zdrowotnej w miejscu
obecnego zamieszkania w UK.


Dzieci sá zobowiazane do obecnosci w szkole, nie nizszej niz 95 %
w zwiazku z jak najlepszym postépem w nauce .



Jesli obecnosc dziecka spadnie ponizej 85%, uczen jest zglaszany do Oficera od
spraw Obecnosci w Dziale Edukacji (Education Attendance Officer)



Zadne wakacje w trakcie roku szkolnego nie bedá usprawiedliwione.
Rodzic, który zabiera dziecko na wakacje w trakcie roku szkolnego, ryzykuje
tym, ze obecnosc dziecka spadnie ponizej 85%.



Kazdorazowo nalezy wypelnic wniosek dotyczacy planowanej nieobecnosci
dziecka (wakacje).
Kazde dziecko, które bedzie nieobecne przez 5 dni, bez usprawiedliwienia
lekarskiego, zostanie zgloszone do lokalnych wladz jako “dziecko zaginione”czyli
dziecko o nieznanym miejscu pobytu.



Kazdy uczen nieobecny w szkole przez okres 2 tygodni lub wiecej, bez
usprawiedliwienia od lekarza, bedzie wydalony ze szkoly.



Za dlugotrwalá, bádz czestá nieobecnosc rodzice moga w przyszlosci zostac
ukarani grzywna do wysokosci £2,500 .

Szkola nie ma na celu karania rodziców i nie chce, aby musieli ponosic ostre konsekwencje
kar, jednak w tym miejscu nalegamy, aby nie planowac przerw wakacyjnych w trakcie roku
szkolnego.
Jesli maja Panstwo jakiekolwiek pytania dotyczáce tematu obecnosci szkolnej, prosze nie
krepujcie sie zapytac.
Z powazaniem,
Vanessa May

