
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Frekwencja         

 
Drodzy rodzice / opiekunowie,  
 
Dzieci muszą cieszyć się ich czas w szkole i w pełni wykorzystać możliwości oferowane im. 
Jeśli uczeń traci jeden dzień w tygodniu na całej karierze szkolnej stracą odpowiednik dwóch 
lat szkolnych. Czas brakowało w szkole może prowadzić do luk w wiedzy, które stają się 
trudne do wypełnienia i przyjaźnie wkrótce zmienić, jeśli brakuje przyjaciół ze szkoły. W 
ramach naszego zaangażowania w poprawę osiągnięcia naszych uczniów możemy 
monitorować frekwencję w sposób regularny oraz zidentyfikować ucznia, którego obecność 
powoduje niepokój. Staramy się interweniować przed Kuratorium Edukacji angażuje kto 
odwiedza szkołę i monitoruje frekwencję.  
 
Pierwsze dzieci do dobrych nawyków odwiedzania od najmłodszych lat jest niezbędne 
przygotowanie do sukcesu w szkole iw całym życiu. Dobra frekwencja pokazuje, 
potencjalnych pracodawców, że Twoje dziecko jest wiarygodne. A badania pokazują, że 
dzieci, które uczęszczają do szkoły regularnie może być również mniejsze ryzyko 
zachorowania na udział w zachowań antyspołecznych lub przestępczości.  
 
Zapobieganie Twoje dziecko ze szkoły brakuje: Co można zrobić?  
 
Możesz pomóc uchronić swoje dziecko omijając szkoły poprzez:  
 
1. Upewniwszy się, że rozumieją znaczenie dobrej frekwencji i punktualności.  
 
2. Biorąc udział w ich edukacji - zapytaj o pracy szkoły i zachęcić ich do zaangażowania 

się w działalność szkoły.  
 
3. Omawiając problemy mogą mieć w szkole - informuje swojego nauczyciela lub kto jest 

odpowiedzialny za frekwencji w szkołach o nic poważnego. 
 
4. Nie dając im czasu wolnego szkoły drobnych dolegliwości - szczególnie tych, które nie 

uniemożliwiają zadziała.  
 
5. Organizowanie spotkań i wycieczki po godzinach szkolnych, w weekendy lub podczas 

wakacji szkolnych pomoże zapobiec zakłóceniom w edukacji dziecka i szkoły. Jeżeli 
terminy są nieuniknione, doprowadzić dziecko do ich znaku Rocznik następnie zebrać 
je dla ich powołania.  

 
6. W normalnych okolicznościach, nie należy spodziewać się, aby szkoła postanawiają 

dziecko wyjazdem na wakacje w czasie semestru.  
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Spóźnianie się do szkoły 
 
Jeżeli my, jako rodzice spóźnił do pracy każdego dnia, byśmy wkrótce z pracy! Kształtowanie 
dobrych nawyków punktualności są równie ważne, jak chodzenie do szkoły.Szkoła zaczyna 
się o 09:00 szybko z lekcji zaczynają się o 9 rano.  
Dzieci, które przyjeżdżają regularnie późno przegapić istotne punkty nauczania, może się 
wstydzić chodzenia do klasy i walczyć, aby dogonić, co zostało pominięte. To 
niesprawiedliwe dla nauczycieli do dostarczania informacji, ponownie i dla innych dzieci, 
które przyjeżdżają na czas oczekiwania.  
 

5 minut późno codziennie = 3 dni szkoły stracił rok 

10 minut późno na co dzień = 6,5 dni szkoły stracił rok 

15 minut późno na co dzień = 10 dni szkoły stracił rok 

20 minut późno na co dzień = 13 dni szkoły stracił rok 

30 minut późno na co dzień = 19 dni szkoły stracił rok 

 
Rozumiemy, że poranki szkolne mogą być nerwowe, ale gdy dziecko spóźnia się do szkoły, że 
brakuje na istotnych części swojej edukacji. Jeśli dziecko po 30 minutach przybywa Rejestr 
zostały podjęte, będą mieli "nieobecnego" znak.  
My jako szkoła postara się jak najlepiej promować dobrą frekwencję poprzez nagrody, 
certyfikaty i zachętę i uznanie, ale potrzebujemy pomocy wszystkich naszych rodziców, aby 
poprawić figurę frekwencji w obecnym brzmieniu.  
 
Lekarskich muszą być wykonane poza godzinami pracy szkoły, chyba że jest to nagły 
wypadek leczenie stomatologiczne i każda karta medyczna nominacja musi zostać wykazane 
w sekretariacie szkoły. Spotkania z zawodu lekarza może być zmieniony odpowiednio do 
godzin szkolnych i cały dzień w szkole nie powinno być konieczne.  
Choroby  
 
Chyba że dziecko ma chorobę i biegunkę lub inną prawdziwą chorobę powinny być nadal 
uczęszcza do szkoły. Jako "zasada", tylko choroby, które mogłyby uniemożliwić udział prace 
należy traktować jako powodu braku frekwencji w szkole. Jeśli twoje dziecko ciągle czuć się 
źle, wyślemy je do domu.  
 
Proszę nam pomóc poprzez zapewnienie możliwości nie są pominięte z powodu braku 
frekwencji w szkole. Chcemy, tak jak ty, co najlepsze dla Twojego dziecka, aby odnieść 
sukces w szkole i ich dalszym życiu.  
 
Dziękujemy!  
 

 

 


