
Dlaczego ważne jest, aby dzieci nie przegapiły 

szkoły? 

Dzieci mają tylko jedną szansę w szkole, a szanse   

Twojego dziecka na pomyślną przyszłość mogą być 

zakłócone przez brak regularnego uczęszczania. Jeśli 

dzieci nie uczęszczają regularnie do szkoły, mogą: 

 Walcz, aby nadążyć za pracą w szkole. W       

pracowity dzień szkolny trudno jest znaleźć   

dodatkowy czas, aby pomóc dziecku nadrobić 

zaległości. 

 Przegap społeczną stronę życia szkolnego. Słaba 

frekwencja może wpłynąć na zdolność dziecka 

do tworzenia i utrzymywania przyjaźni; istotna 

część dorastania. 

Ustalenie dobrego wzorca frekwencji od najmłodszych 

lat pomoże również Twojemu dziecku w późniejszym 

życiu. 
 

Jaki jest wpływ słabej frekwencji na Dzieci?

Badania pokazują, że dzieci, które nie chodzą           

regularnie do szkoły, to: 

 Bardziej prawdopodobne jest, że zaangażuje się 

w przestępstwo i zachowania antyspołeczne lub 

stanie się ich ofiarą. 

 Bardziej prawdopodobne jest, że pozostanie w 

tyle ze względu na silny związek między 

frekwencją a osiąganiem dobrych wyników w 

szkole. 

 Mniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia 5 

dobrych GCSE (klasa 9-5) w porównaniu z tymi z 

nieobecnościami mniej niż 8 dniami. 

 Bardziej prawdopodobne jest, że mają 

zwiększony poziom lęku z powodu niespójności 

i niepewności w ich rutynie. 
 Bardziej prawdopodobne jest, że będzie miała 

niską samoocenę z powodu coraz trudniejszej 

nauki i utraty kluczowych informacji. 

To wszystko się sumuje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% frekwencji składa się z braku 2 pełnych lat 

edukacji w okresie życia szkolnego! 

Czy mogą sobie pozwolić na to, by ciągle ich 
brakowało? 

 

Liczy się każda minuta! 

Spóźnienie do szkoły skraca czas nauki. 

5 minut spóźnienia każdego dnia = 3 dni 

opuszczonej nauki w roku. 

15 minut spóźnienia każdego dnia = 9 dni 

opuszczonej nauki każdego roku. 

Późne przybycie może być bardzo niepokojące dla 

twojego dziecka, nauczyciela i innych dzieci w 

klasie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka frekwencyjna 

Informacje dla rodziców i opiekunów 

Codzienne uczęszczanie do 

szkoły daje dziecku 

największą szansę na     

sukces. 

100% 

Uczęszczanie na 4,5 dni co 

tydzień = 4 tygodnie    

pominięte naukę rocznie 

90% 

Uczestnictwo 4 dni w 

tygodniu = 8 tygodni   

pominięte naukę rocznie. 

80% 

Uczestnictwo 3,5 dni w 

tygodniu = 12 tygodni 

pominięte naukę rocznie. 

70% 

Liczy się każdy dzień 



Co mówi prawo 

Jako rodzic, zapewnienie regularnej frekwencji 

dziecka w szkole jest twoją odpowiedzialnością 

prawną, a pozwalanie na nieobecność w szkole bez 

dobrego powodu jest przestępstwem. Może to 

spowodować skierowanie do władz lokalnych w celu 

wydania zawiadomień karnych, grzywien i ostatecznie 

ścigania w sądzie. 

 

 

 

 

Co mówi rząd 

Rząd twierdzi, że frekwencja na poziomie 90% lub 

mniej jest klasyfikowana jako "uporczywie nieobec-

na".  

Rząd oczekuje, że aby dziecko mogło w pełni wykor-

zystać swój potencjał, musi uczęszczać do szkoły przez 

co najmniej 96% roku.  

W Forest View powiadomimy Cię, jeśli frekwencja 

Twojego dziecka spadnie poniżej 96% i jeśli będzie 

musiała się poprawić, aby zapobiec podejmowaniu 

dalszych działań. Może to obejmować współpracę z 

władzami lokalnymi Gloucestershire, lokalnym 

zespołem wczesnej pomocy lub opieką społeczną. 

Co się stanie, jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza 

regularnie do szkoły? 

Jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza regularnie do szkoły 

- nawet jeśli opuszcza szkołę bez Twojej wiedzy - 

władze lokalne mogą podjąć kroki prawne przeciwko 

Tobie. 

Forest View powiadomi Cię, jeśli poziom obecności 

Twojego dziecka jest problemem i postara się 

współpracować z Tobą, aby wprowadzić kroki w celu 

jego poprawy. Jeśli frekwencja nadal wymaga 

poprawy lub jest niższa niż 90%, szkoła może zain-

icjować spotkanie poprawy frekwencji (AIM). 

AIM jest początkiem procesu prawnego. Ważne jest, 

aby zaangażować się w szkołę i pracować z zapewnio-

nym wsparciem, aby osiągnąć uzgodnione cele. Cele 

te zostaną poddane przeglądowi, a postępy ocenione 

na spotkaniu przeglądowym. Jeśli poczyniono 

niewystarczające postępy, możesz zostać skierowany 

do władz lokalnych w celu przeprowadzenia inter-

wencji prawnej. 

Jeśli frekwencja Twojego dziecka jest niska, ryzyku-

jesz, że zostaniesz ukarany mandatem lub ścigany w 

sądzie. Jeśli tak się stanie: 

 Rodzice mogą zostać ukarani grzywną w 

wysokości do 2500 funtów lub uwięzieni za 

niezapewnienie regularnego uczęszczania 

dziecka do szkoły. 

 Sędziowie mogą również nałożyć nakaz rodzi-

cielski, co oznacza, że rodzic musi uczestniczyć 

w programie doradczym i wskazówek, zwykle 

klasy rodzicielskiej. 

Wytyczne dotyczące choroby 

Bycie chorym może uniemożliwić Twojemu dziecku 

przybycie do szkoły, ale jeśli mogą wstać z łóżka i grać 

lub cieszyć się telewizją/gier wideo, powinni być w 

szkole. 

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko jest zbyt chore, aby 

przyjść do szkoły, powinieneś natychmiast powi-

adomić szkołę, a następnie codziennie, że będzie poza 

szkołą. Rodzice powinni powiadomić szkołę o każdej 

nieobecności do godziny 9.30 w dniu nieobecności. 

Jeśli frekwencja Twojego dziecka jest już słaba lub jeśli 

jest ono wyłączone przez dłuższy czas z powodu 

choroby, możemy poprosić o dostarczenie zaświ-

adczenia lekarskiego w celu weryfikacji nieobecności. 

Urlop i wnioski urlopowe 

Rząd stwierdza, że urlop nie jest dozwolony w czasie 

semestru, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności. 

Wzięcie urlopu bez uprzedniej zgody będzie 

skutkowało nieusprawiedliwioną nieobecnością. 

Szkoła zawsze przekazuje władzom lokalnym każdy 

nieautoryzowany urlop, który ma miejsce w ciągu 5 

dni szkolnych lub więcej, aby można było wydać man-

dat karny. 

Rodzinne wakacje bardzo rzadko będą uważane za 

"wyjątkowe okoliczności". Szkoła potraktuje każdy 

wniosek o urlop w taki sam sposób, jak pracodawca, 

rozważając urlop ze względów humanitarnych. 

Szczegółowe informacje na temat procedur uczestnic-

twa w szkole można znaleźć w polityce obecności, 

którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. 


