Czy Państwa dziecko traci szanse?

Frekwencja jest ważna:
Przewodnik dla rodziców

East Lothian Partnership

DLACZEGO FREKWENCJA SZKOLNA JEST TAK
WAŻNA?
Niezakłócona frekwencja szkolna jest bardzo istotna, umożliwiając dziecku
wykorzystanie swojego potencjału oraz uzyskanie jak najlepszego startu w
życiu.
Poniżej wymieniono tylko niektóre kluczowe powody, dla których tak ważne
jest uczęszczanie dziecka do szkoły:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aby się uczyć
Aby się bawić i zawierać nowe przyjaźnie
Aby zrozumieć, czym jest odpowiedzialność
Aby doświadczać w życiu nowych rzeczy
Aby uczyć się o innych kulturach,
religiach, narodowościach i różnicach
między płciami
Aby zdobywać osiągnięcia
Aby uzyskiwać kwalifikacje
Aby rozwijać nowe umiejętności
Aby budować pewność siebie i wysoką
samoocenę
Aby rozwijać się jako jednostka.

!

W 1. klasie dzieci
co tydzień poznają
nowy fonem – stanowi
to fundament całej
przyszłej edukacji.

Młode osoby, które notorycznie opuszczają zajęcia
szkolne bez uzasadnionego powodu1 częściej
popadają w izolację w stosunku do swoich przyjaciół,
mają gorsze wyniki na egzaminach i/lub angażują się
w zachowania antyspołeczne.

1
Usprawiedliwione nieobecności dotyczą przypadków, kiedy szkoła została poinformowana o
przyczynie nieobecności dziecka i uznała ją za uzasadnioną – patrz strona 4.
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LICZY SIĘ KAŻDY DZIEŃ W SZKOLE

Proszę pomyśleć,
co to oznacza przy
frekwencji na poziomie
80% lub nawet 75%

Procentowy poziom frekwencji może wprowadzać w błąd.
Proszę przyjrzeć się poniższej tabeli:
100%
frekwencji

0 opuszczonych dni

Doskonała

95%
frekwencji

9 dni nieobecności
opuszczony
1 tydzień i 4 dni

Zadowalająca

90%
frekwencji

19 dni nieobecności
opuszczone
3 tygodnie i 4 dni nauki

Słaba

85%
frekwencji

27 dni niebecności
opuszczonych
5 tygodni i 3 dni nauki
opuszczona
prawie połowa semestru

Bardzo słaba

80%
frekwencji

36 dni nieobecności
opuszczonych
7 tygodni i 3 dni nauki
opuszczona połowa
semestru

Niedopuszczalna

75%
frekwencji

45 dni nieobecności
opuszczonych
9 tygodni i 1 dzień nauki
Opuszczony prawie cały
jeden semestr

Nieodpuszczalna

!

Daje dziecku
najlepszą szansę
powodzenia i
idealny start
życiowy.
Mniejsze szanse
powodzenia.
Utrudnione
postępy.

Poważne
konsekwencje dla
edukacji i postępów
w nauce.

Jeżeli Państwa dziecko ma frekwencję na poziomie 90%,
jest to tyle, co:
• ½ dnia nieobecności na tydzień,
• 19 dni nieobecności rocznie
• 247 dni nieobecności podczas całego 13-letniego
okresu edukacji szkolnej, co oznacza ponad 1 rok
utraconych zajęć szkolnych.
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CZY SĄ SYTUACJE, KIEDY NIEOBECNOŚĆ
DZIECKA W SZKOLE JEST USPRAWIEDLIWIONA?
Państwa dziecko może być nieobecne w szkole, jeżeli2:
• Jest chore.
• Zostało zabrane na wizytę u lekarza lub w szpitalu.
• Musi stawić się na spotkaniu dotyczącym posiedzenia Trybunału ds.
Dzieci lub sądu lub jeżeli musi stawić się na posiedzeniu Trybunału ds.
Dzieci, konferencji rewizyjnej lub posiedzeniu sądu.
• Jeżeli dziecko bierze udział w jakimś rodzaju aktywności i szkoła z góry
się na to zgodziła.
• W przypadku śmierci osoby bliskiej dziecku.
• W domu lub rodzinie doszło do kryzysu lub poważnych problemów.
• Udaje się na ceremonię religijną lub ślub bardzo bliskiej osoby.
• Są Państwo rodziną romską/koczowniczą i podczas podróży utrzymują
Państwo kontakt z nauczycielem dziecka.
• Państwa rodzina wraca do kraju pochodzenia z przyczyn kulturowych lub
aby zaopiekować się członkiem rodziny.
O ile poinformowali Państwo szkołę o przyczynie nieobecności dziecka i szkoła
uznała powód za uzasadniony, takie nieobecności będą zaklasyfikowane jako
usprawiedliwione.

2

Źródło: ‘A guide for parents about school attendance’ Smarter Scotland wydane przez rząd Szkocji
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Badania wykazują, że dzieci,
które regularnie opuszczają
ponad 2 tygodnie nauki w
pierwszych latach edukacji,
mają gorsze wyniki na
egzaminach w klasie 4.

!

NIE NALEŻY WYJEŻDŻAĆ
NA WAKACJE Z RODZINĄ
W TRAKCIE SEMESTRU!

Mogą Państwo wykazać się swoim zaangażowaniem w edukację dziecka
przez niewyjeżdżanie na wakacje w trakcie semestru. Opuszczony dzień
nauki szkolnej to opuszczona okazja do nauki i rozwoju osobistego.
Wyjazd na wakacje w trakcie semestru będzie potraktowany jako
nieusprawiedliwiona nieobecność.

3

W ciągu roku jest ponad 175 dni bez nauki szkolnej, kiedy
można wyjechać na wakacje!
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EDUKACJA NIE JEST OPCJONALNA – JEST
OBOWIĄZKOWA
Proszę wziąć pod uwagę odpowiedzialność karną.
Zgodnie z paragrafem 30 (szkockiej) ustawy o edukacji z 1980 roku
‘Obowiązkiem rodzica każdego dziecka w wieku szkolnym jest zapewnienie
mu edukacji odpowiedniej dla jego wieku, możliwości i zdolności przez
zapewnienie, aby uczęszczało regularnie do szkoły publicznej lub za
pomocą innych środków.’
Zgodnie z paragrafem 35 (szkockiej) ustawy o edukacji z 1980 roku
‘Nieobecność w szkole bez uzasadnionej przyczyny stanowi wykroczenie.’
Jeżeli szkoła ma zastrzeżenia co do frekwencji Państwa dziecka, zainicjuje
procedurę wieloetapowej oceny dla regionu East Lothian. Na pierwszym
etapie rodzice/opiekunowie zostaną zaproszeni na spotkanie z pracownikami
szkoły, aby omówić problem i sprawdzić, jakiego wsparcia potrzebuje dziecko
i rodzina, aby dziecko uczęszczało do szkoły. Jeżeli nie zaowocuje to poprawą
frekwencji, na etapie drugim zostanie zwołane spotkanie multidyscyplinarne. Na
tym spotkaniu obecni będą pracownicy opieki społecznej, służby zdrowia i być
może policji, którzy mogą podjąć pracę z rodziną, aby rozwiązać ten problem.

!

W regionie East Lothian w
roku 2013/14 opuszczono
42 000 dni nauki szkolnej z
powodu nieusprawiedliwionych
nieobecności – co wynosi 3 dni
na przeciętnego ucznia!

6

Jeżeli poziom frekwencji
dziecka spadnie do
90%, dziecko traci 1 na
10 przeczytanych lub
wypowiedzianych przez
nauczyciela słów.

ABY LICZYŁ SIĘ KAŻDY DZIEŃ: CO MOŻNA
ZROBIĆ, BY POMÓC?
• Należy pamiętać o konsekwencjach regularnych nieobecności –
opuszczone dni nauki to opuszczone szanse.
• Należy planować rodzinne wakacje na okres poza nauką szkolną.
• Należy starać się umawiać na mniej pilne wizyty u lekarza i dentysty poza
godzinami nauki szkolnej, a jeżeli konieczna jest wizyta w ciągu godzin
nauki, należy starać się, aby dziecko jak najszybciej wróciło do szkoły.
• Należy wypracować odpowiedni porządek zajęć rano i wieczorem, aby
dziecko było przygotowane na czekający je dzień nauki; buduje się tym
samym właściwe nawyki punktualności i dobrej frekwencji.
• Należy angażować się w edukację dziecka i sprawy szkolne – zadając
pytania.
• Należy powiadamiać szkołę, jeżeli dziecko jest nieobecne z powodu
choroby lub z innej przyczyny.
• Należy omawiać wszelkie problemy lub trudności ze szkołą: pracownicy są
gotowi na udzielenie pomocy i wsparcia.
Co powinienem/powinnam zrobić, jeżeli moje dziecko boi
się lub stresuje pójściem do szkoły?

?

Państwa dziecko ma prawo do edukacji oraz aby być w szkole
bezpieczne i zadowolone. Czasami jednak z wielu różnych
powodów dzieci odczuwają zdenerwowanie lub stres związane z pójściem
do szkoły.
Mogą Państwo uznać, że pozwolenie dziecku na opuszczenie dnia nauki
jest skutecznym rozwiązaniem, niestety nie pomoże to w pokonaniu
problemu. Ważna jest rozmowa ze szkołą w przypadku pojawienia się takiej
przeszkody.
Szkoła powinna być pierwszym punktem kontaktu. Działa jednakże również
wiele agencji i instytucji, które mogą udzielić Państwu profesjonalnej
pomocy i porady (dane kontaktowe znajdują się na następnej stronie).
7

WSPARCIE, INFORMACJE I PORADY
ParentLine Scotland

Każdy rodzic czasem odczuwa, że wychowanie to trudne lub stresujące zadanie. ParentLine Scotland to
bezpłatna, poufna infolinia dla każdego, kto wychowuje dziecko na terenie Szkocji. Można zadzwonić z
każdym problemem, od najmniej poważnych do bardzo trudnych.
Numer telefonu: 0808 800 2222. Strona internetowa: www.children1st.org.uk/parentline-scotland

Parentzone

Parentzone dostarcza informacji rodzicom i opiekunom na temat sposobów wsparcia edukacji dziecka.
Strona internetowa: www.educationscotland.gov.uk/parentzone

Childline

Dzieci i młodzież mogą tu uzyskać poufną pomoc w związku z każdym pytaniem, problemem lub
zmartwieniem. Numer telefonu: 08001111. Strona internetowa: www.childline.org.uk

Citizen Advice Bureau

Lokalne biuro CAB zapewnia informacje i wsparcie w kwestii praw i obowiązków, dotyczących szkoły i
edukacji.
Informacje i porady z wielu dziedzin można znaleźć pod adresem: www.adviceguide.org.uk, gdzie można
również znaleźć adres lokalnego biura CAB.

Enquire

Enquire jest szkocką agencją doradczą w zakresie dodatkowego wsparcia w nauce i prowadzi infolinię dla
rodziców, opiekunów i specjalistów. Na żądanie można korzystać z pomocy tłumacza. Numer infolinii: 0845
123 2303. E-mail: info@enquire.org.uk
Strona internetowa: www.enquire.org.uk

ABEL

ABEL jest organizacją wolontariacką, którą założyli rodzice, pragnący działać, by przezwyciężyć niszczący
wpływ nękania przez rówieśników na dzieci, ich rodziny i społeczność. ABEL oferuje informacje i wsparcie
młodym osobom nękanym przez rówieśników i ich rodzinom, a
także młodym osobom, które stosują dręczenie wobec innych i ich
Różne wersje tej ulotki są
rodzinom.
dostępne na żądanie na taśmie
Można się z nimi skontaktować poprzez ich stronę internetową audio, w alfabecie Braille’a lub w
www.antibullyingeastlothian.org.uk
Państwa języku ojczystym. Numer
telefonu urzędnika ds. informacji
National Parent Forum of Scotland
publicznej - 01620 827199
Zapewnia rodzicom informacje i porady dotyczące nowego programu
nauczania oraz wsparcia edukacji dzieci. Strona internetowa:
www.parentforumscotland.org

Niniejsza ulotka powstała dzięki pracy rodziców i członków społeczności,
zaangażowanych w pracę Musselburgh Area Partnership (Stowarzyszenie Regionu
Musselburgh), aby zwrócić uwagę na ważną kwestię niezakłóconej frekwencji szkolnej
dzieci. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat tej publikacji. Jeżeli mają Państwo
jakiekolwiek uwagi, pomysły lub sugestie ulepszeń, proszę je skierować na adres
elp@eastlothian.gov.uk

