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Obowiązki rodzica 

Zgodnie z prawem wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego muszą otrzymać odpowiednią edukację 

w pełnym wymiarze godzin. Dla większości rodziców oznacza to rejestrację dziecka w szkole i ponoszenie 

przez niego odpowiedzialności prawnej za  regularne chodzenie do  szkoły. Jeśli twoje dziecko nie pójdzie 

do szkoły, możesz zostać ukarany grzywną lub zostać osądzony w sądzie. 

 Obowiązki szkolne 

Zmniejszanie nieobecności  w szkołach  jest priorytetem zarówno w całym  kraju, jak i na poziomie 

lokalnym. Aby chronić naszych uczniów, zobowiązujemy się współpracować z rodzinami i partnerami 

społecznymi, aby zapewnić wszystkim dzieciom regularny udział w życiu szkoły. Urząd ds. Edukacji jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie, czy  dziecko otrzymuje odpowiednią edukacje w domu oraz w szkole.  

 Korzyści z regularnego chodzenia do szkoły 

Doskonała frekwencja jest niezbędna dla wyjątkowego rozwoju edukacyjnego i społecznego wszystkich 

dzieci i młodzieży. Dobrze wiadomo, że dobra, konsekwentna frekwencja w szkole jest kluczowa dla 

przyszłych perspektyw studenta. Zbyt wiele nieobecności może skutkować niewystarczającym objęciem 

krajowego programu nauczania, a uczniowie nie osiągną oczekiwanej oceny. Brak obecności  w szkole  

niszczy poziom osiągnięć uczniów, zakłóca rutynę szkolną, wpływa na uczenie się innych i może pozostawić 

młodych ludzi podatnych na antyspołeczne zachowania i przestępstwa. 

 Jak uchronić dziecko przed zagubieniem w szkole 

Możesz pomóc dziecku w  nieopuszczeniu szkoły poprzez: 

• upewnienie się, że rozumieją znaczenie dobrej frekwencji i punktualności 

• zainteresowanie nauką - zapytaj o pracę w szkole i zachęć ich do zaangażowania się w zajęcia szkolne 

• omawianie wszelkich problemów, które mogą mieć w szkole, i pozwalanie ich opiekunowi, wychowawcy  

roku lub kogoś z  departamentu  duszpasterkiego  wiedzieć o czymkolwiek poważnym co może dziecko 

niepokoić 

• nie pozwalając im na zwolnienie z lekcji z powodu drobnych dolegliwości - szczególnie tych, które nie 

powstrzymałyby cię przed pójściem do pracy 

 

Aby uniknąć zakłóceń w edukacji Twojego dziecka, powinieneś umówić się na spotkania i wyjścia: 



• po godzinach lekcyjnych 

• w weekendy 

• podczas wakacji szkolnych 

Nie powinieneś oczekiwać, że szkoła zgodzi się, aby Twoje dziecko wyjechało na wakacje w czasie 

semestru. 

  

Jak poprawić frekfencję  w szkole 

Na obecność dziecka w szkole może mieć wpływ sytuacja, w której występują problemy np: 

• znęcanie się 

• warunki mieszkaniowe lub opiekuńcze 

• transport do i ze szkoły 

• praca i pieniądze 

• brak snu 

Jeśli twoje dziecko zaczyna opuszczać szkołę, możesz nie wiedzieć, że jest jakiś problem. Kiedy się dowiesz, 

spytaj swoje dziecko, a następnie zwróć się do swojego wychowawcy, dyrektora roku lub lidera 

duszpasterskiego o wsparcie. Ty i szkoła będziecie razem pracować  uzgodniając  plan w celu zwiększenia 

frekwencji Państwa dziecka. Jeśli frekfencja  Twojego dziecka zaniepokoi  szkołę  to szkoła może przekaże  

zgłosić sprawę do Ośrodka Pomocy Społecznej (Education Welfare Service, EWS) w Twojej okolicy. 

  

Rejestracja 

Uczniowie są rejestrowani w klasach poprzez wypełnianie odpowiednich  formularzy dwa razy dziennie, raz 

rano między 08:35 i 09.05 rano, a następnie po południu bezpośrednio po obiedzie o 13.55 po południu 

przed lekcją 5. Jeśli uczniowie spóźnią się bez ważnego powodu, zostanie to zarejestrowane jako 

spóźnienie, który jest następnie zarejestrowane jako rekord dotyczący zachowania.  Codzienna rejestracja  

jest jednym z naszych środków bezpieczeństwa , jak również jest to możliwość otrzymania przez  uczniow 

ważnych  informacji szkolnych. 

  

Spóźnianie się  oraz  punktualność 

Rejestracja obecności  zamyka się po 30 minutach zgodnie ze wskazówkami DfE. Każdy student, który 

przyszedł po zakończeniu rejestracji, powinien udać się do biura studenckiego, aby się zalogować. Jeśli tego 

nie zrobi, zostanie zarejestrowany jako nieobecny bez powodu, który zostanie następnie zarejestrowany w 

ich rejestrach zachowań. Kary (zatrzymnie po lekcjach) za spóźnienia są przyznawane tym, którzy mają 

regularne spóźnienia się. Rodzice proszeni są o podanie do szkoły aktualnych numerów telefonów 

komórkowych, aby można było wysłać wiadomość tekstową, w celu powiadomienia  rodziców o 

szczegółach i powodach  zatrzymania po lekcjach. Rodzice są odpowiedzialni aby  ich dziecko przyszło do 

szkoły na czas. 

  

Wizyty lekarskie 

Rodzice / opiekunowie powinni się starać aby wizyty u lekarza były  zawsze poza  godzinami szkolnymi. Jeśli 

nie jest to możliwe, szkoła prosi o potwierdzenie z wyprzedzeniem takowej wizyty poprzez ukazanie 



wizytówki  z przychodni z  datą oraz godziną wizyty, listu lub podpisaną notatką od rodziców w terminarzu  

ucznia. 

Wszystkie dokumenty potwierdzające wizytę należy okazać Pani Jowett w biurze studenckim, gdzie 

wniosek o  zwolnienie z lekcji/szkoły będzie przez nią zatwierdzony a nastepnie ukazany nauczycielowi. W 

celu bezpieczeństwa każdy uczeń przed opuszczeniem szkoły musi zostać wypisany ze szkoły a następnie po 

powrocie musi być odznaczony jako obecny w szkole. 

 

 Zgłaszanie nieobecności i chorób 

 Jeśli twoje dziecko jest nieobecne z jakiegokolwiek powodu, wówczas jest wymagana wiadomość 

telefoniczna . Linia telefoniczna  jest dostępna przez  24 godziny (01535 692596). Prosimy o zgłaszanie 

nieobecności  przed godziną 09:30. 

Zasady ochrony oraz bezpieczeństwa  wymagają kontaktu  rodzica / opiekuna (nie rodzeństwa) ze szkołą 

każdego dnia nieobecności ucznia,  co zapewnia nam najbardziej dokładny i aktualny powód nieobecności 

dziecka.  

Rodzice / opiekunowie, którzy zapominają poinformować szkołę, otrzymają przypomnienie poprzez 

wiadomość tekstową. Jeśli szkoła nie została poinformowana telefonicznie lub poprzez wiadomość  

tekstową, może zostać dodana wiadomość do kalendarza studenta  i następnie pokazana urzędnikowi ds. 

Frekfencjii w biurze studenckim. W przypadku braku kontaktu z rodzicami / opiekunami po pewnym czasie  

odbędzie się wizyta do  domu ucznia zgodna z naszymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów. 

Szkoła ,może zażądać potwierdzenia od lekarza lub jakichkolwiek innych dowodów potwierdzających  

chorobę dziecka jeżeli poziom obecności spadnie poniżej 95%, ktróra w kategori frekfencji jest  trwałą 

nieobecnością. 

  

Urlop podczas trwania szkoły 

Rodzice / opiekunowie powinni wiedzieć, że nie mają prawa do zabrania swoich dzieci ze szkoły na czas 

urlopu  w czasie semestru, a  szkoła Holy Family nie zezwala na wakacje  w trakcie nauczania.  Aby upewnić 

się, że postępujemy zgodnie z wytycznymi władz lokalnych, wszystkie wnioski o nieobecności, w tym dni 

wolne od szkoły  powinny być wypełnione w formularzu o uzyskanie pozwolenia na nieobecność  w szkole, 

który to formularz jest dostępny  w biurze studenckim. Jeżeli wniosek o nieobecność  w szkole wskazuje, że 

student opuści kraj, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających  podróż wraz  z datami powrotu. 

Jako szkoła z radością spotykamy się z rodzinami, które ubiegają się o zezwolenie na urlop, aby omówić 

potencjalne powody i uświadomić im wpływ nieobecności na osiągnięcia i rozwój społeczny ich dziecka. 

Rodzice / opiekunowie powinni wiedzieć, że szkoła Holy Family rozpatruje każdą prośbę indywidualnie, a 

jedynie zezwala na nieobecność w wyjątkowych okolicznościach. Jeśli frekwencja spadnie poniżej 95%, a 

szkoła nie przyjmie wniosku urlopowego i  zostanie to zignorowane przez rodziców/opiekunów, 

najprawdopodobniej spowoduje to Naliczenie Kary. 

 Wydanie zawiadomienia o nałożeniu kary za niską frekwencję jest uważane przez Education Bradford za 

stosowne, co może być spowodowane:  

• Przez wagary 



• Rodzic / opiekun akceptował nieobecność swojego dziecka 

• Nieautoryzowane wakacje w trakcie szkoły 

• Opóźniony powrót z wakacji 

• Uporczywe spóźnianie sie do szkoły (po zamknięciu rejestracji uczniów) 

  

Rodzice / opiekunowie, którzy nie dopilnują  aby ich dzieci uczęszczały do szkoły regularnie mogą: 

• Otrzymać karę pieniężną w wysokości £60  na każdego rodzica /opiekuna na każdego ucznia. 

• Być  ściganym Sądownie  oraz otrzymać  grzywnę do  wysokości  £1000. 

• W przypadku poważniejszych przestępstw, w których rodzice / opiekunowie byli wcześniej ścigani, mogą 

zostać ukarani grzywną w wysokości do £2,500  lub karą więzienia. 

 Wiemy, że większość rodzin stara się unikać urlopu w czasie zajęc w szkole , a dzieci od czasu do czasu 

chorują. Jednak szkoła Holy Family ma prawny obowiązek publikowania danych dotyczących frekfencji i 

promowanie obecności w szkole. Podobnie, rodzice mają obowiązek dopilnować, aby ich dzieci uczęszczały 

do szkoły możliwie każdego dnia. 


