
De ce este important ca copiii să nu rateze școala? 

Copiii au o singură șansă la școală, iar șansele copilului 

de a avea un viitor de succes pot fi afectate de faptul 

că nu participă în mod regulat. În cazul în care copiii 

nu merg la școală în mod regulat, aceștia pot: 

 Lupta pentru a ține pasul cu munca școlară.  

 Într-o zi de școală aglomerată este dificil să 

găsești timp suplimentar pentru a ajuta un copil 

să ajungă din urmă. 

 Ratați latura socială a vieții școlare.  

 Prezența slabă poate afecta capacitatea    

copilului de a face și de a păstra prietenii; o 

parte vitală a creșterii. 

Stabilirea unui model bun de prezență de la o vârstă 

fragedă vă va ajuta, de asemenea, copilul mai târziu în 

viață. 
 

Care este impactul prezenței slabe asupra  

copii? 

Cercetările arată că copiii care nu sunt la școală în 

mod regulat sunt: 

 Mai multe șanse de a se implica sau de a deveni 

o victimă a infracțiunilor și a comportamentului 

antisocial. 

 Mai multe șanse de a rămâne în urmă din cauza 

legăturii puternice dintre prezență și obținerea 

unor rezultate bune la școală. 

 Mai puțin probabil să obțină 5 GCSEs bune 

(gradul 9-5) în comparație cu cele cu absențe 

mai mici de 8 zile. 

 Mai susceptibile de a avea niveluri crescute de 

anxietate din cauza inconsecvențelor și incerti-

tudine în rutina lor. 

 Mai multe șanse de a avea stima de sine        

scazuta din cauza găsirea de învățare din ce în 

ce mai greu și care au pierdut pe informații 

cheie. 

Totul se adaugă! 

80% prezență se adaugă până la lipsă 2 ani 

întregi de educație de-a lungul vieții lor școlare! 

Își pot permite să continue să lipsească? 
 

Fiecare minut contează! 

Întârzierea la școală reduce timpul de învățare. 

5 minute întârziere de zi cu zi = 3 zile pierdute de 

învățare pe an. 

15 minute întârziere în fiecare zi = 9 zile de 

învățare ratată în fiecare an. 

Sosirea cu întârziere poate fi foarte                    

perturbatoare pentru copilul dumneavoastră, 

profesor, și ceilalți copii din clasă. 

 

 

 

 

 

 

 

Prospect de prezență 

Informații pentru părinți și îngrijitori 

Frecventarea zilnică a școlii îi 

oferă copilului tău cele mai mari 

șanse de reușită. 

100% 

Participarea la 4,5 zile în fiecare 

săptămână = 4 săptămâni de 

învățare ratată pe an. 

90% 

Participarea la 4 zile pe 

săptămână = 8 săptămâni de 

învățare ratată pe an. 

80% 

Participarea la 3,5 zile pe 

săptămână = 12 săptămâni de 

învățare ratată pe an. 

70% 

Contează de zi cu zi 



Ce spune legea 

În calitate de părinte, asigurarea prezenței regulate a 

copilului la școală este responsabilitatea dumneav-

oastră legală, iar permiterea absenței de la școală fără 

un motiv întemeiat este o infracțiune. Acest lucru 

poate duce la o sesizare a autorității locale pentru a 

emite avize de penalizare, amenzi și, în cele din urmă, 

urmărirea penală în instanță. 

 

 

 

 

Ce spune Guvernul 

Guvernul precizează că cifrele de prezență de 90% sau 

mai puțin sunt clasificate drept "persistent absente".  

Guvernul se așteaptă ca, pentru ca un copil să-și 

atingă potențialul maxim, să meargă la școală pentru 

minim 96% din an.  

La Forest View vă vom anunța dacă prezența copilului 

dumneavoastră scade sub 96% și dacă trebuie să se 

îmbunătățească pentru a preveni luarea de măsuri 

suplimentare. Acest lucru poate implica lucrul cu au-

toritatea locală din Gloucestershire, echipa locală de 

asistență timpurie sau asistența socială. 

Ce se întâmplă dacă copilul dumneavoastră nu 

merge la școală în mod regulat? 

În cazul în care copilul dumneavoastră nu reușește să 

meargă la școală în mod regulat – chiar dacă ratează 

școala fără ca tu să știi – autoritatea locală poate lua 

măsuri legale împotriva ta. 

Forest View vă va anunța dacă nivelul de prezență al 

copilului dumneavoastră este un motiv de îngrijorare 

și căutați să lucrați cu dumneavoastră pentru a pune 

în aplicare pași pentru a-l îmbunătăți. Dacă partici-

parea continuă să necesite îmbunătățiri sau este sub 

90%, atunci școala poate iniția o întâlnire de 

îmbunătățire a prezenței (AIM). 

AIM este începutul unui proces juridic. Este important 

să interacționați cu școala și să lucrați cu sprijinul 

oferit pentru a îndeplini obiectivele convenite. Aceste 

obiective vor fi revizuite, iar progresele înregistrate 

vor fi evaluate în cadrul unei reuniuni de revizuire. 

Dacă nu se înregistrează progrese suficiente, atunci 

puteți fi trimis la autoritatea locală pentru intervenție 

juridică. 

În cazul în care prezența copilului dumneavoastră este 

scăzută, atunci riscați să vi se emită un aviz de penalizare 

sau să fiți urmărit penal în instanță. Dacă se întâmplă acest 

lucru: 

 Părinții pot fi amendați cu până la 2500 de lire ster-

line sau închiși pentru că nu s-au asigurat că copilul 

lor merge la școală în mod regulat. 

 Magistrații pot impune, de asemenea, un Ordin de 

parenting, ceea ce înseamnă că părintele trebuie să 

participe la un program de consiliere și îndrumare, 

de obicei o clasă de parenting. 

Îndrumare de boală 

A fi bolnav poate împiedica copilul tău să vină la 

școală, dar, dacă pot să se ridice din pat și să se joace 

sau să se bucure de jocuri TV/video, ar trebui să fie la 

școală. 

Dacă simțiți că copilul dvs. este prea bolnav pentru a 

veni la școală, atunci ar trebui să anunțați școala ime-

diat și apoi zilnic pentru că vor fi în afara școlii. Părinții 

ar trebui să notifice Școala cu privire la orice absență 

până la ora 9.30 în ziua absenței. 

Dacă participarea copilului dvs. este deja slabă sau 

dacă sunt opriți pentru o perioadă prelungită din cau-

za bolii, atunci vă putem solicita să oferiți certificatul 

unui medic pentru a verifica absențele. 

Concediu de absență și cereri de vacanță 

Guvernul precizează că concediul de odihnă nu este 

permis în perioada de timp, cu excepția cazului în care 

există circumstanțe excepționale.  

Luarea concediului de absență fără consimțământul 

prealabil va duce la absența neautorizată. Școala va 

sesiza întotdeauna autoritatea locală cu privire la 

orice concediu neautorizat de absență care are loc pe 

parcursul a 5 zile de școală sau mai mult, astfel încât 

să poată fi emis un aviz de penalizare.  

Sărbătorile de familie vor fi foarte rar considerate 

"circumstanțe excepționale". Școala va trata orice ce-

rere de concediu în același mod în care un angajator 

ar lua în considerare concediul de compasiune.  

Detalii complete despre procedurile de prezență ale 

școlii pot fi vizualizate în politica de prezență care 

poate fi găsită pe site-ul nostru. 


