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Obecność w szkole
Wspieranie systematycznej obecności w
szkole jest priorytetem z powodu jej wpływu
na nauczanie i uczenie się oraz na poziom
osiągnięć. Istnieją również sprawdzone
powiązania pomiędzy regularnym
uczęszczaniem do szkoły a indywidualnymi
osiągnięciami ucznia.
Ustęp 30 Ustawy Edukacyjnej w Szkocji z
1980 (ang. Section 30 of The Education
(Scotland) Act 1980) wymaga od rodziców,
aby upewnili się, że ich dziecko uczęszcza
do szkoły regularnie. Rozporządzenie 7
Poprawki do Przepisów z 1993 o
Szkolnictwie w Szkocji (Informacje o szkole i
rejonizacji) (ang. Regulation 7 of The
Education (School and Placing Information)
(Scotland) Amendment etc. Regulations
1993) wymaga, aby każda niebecność
dziecka w szkole była zarejestrowana w
dzienniku szkolnym jako usprawiedliwiona
(np. zatwierdzona przez władze lokalne) lub
nieusprawiedliwiona (np. niewyjaśniona
przez rodziców/opiekunów (wagary) lub
zawieszenie w obowiązkach szkolnych).

Definicje Obecności i Nieobecności
Poniższe definicje pochodzą z publikacji
szkockiego rządu “Włączony, zaangażowany
i wciągnięty“ (ang. “Included, Engaged and
Involved“) wydanej w grudniu 2007:
Obecność jest zdefiniowana jako
uczestnictwo w programie zajęć
edukacyjnych, zorganizowanych i
uzgodnionych przez szkołę. Oprócz
właściwej obecności na terenie szkoły, pod

pojęciem obecności zawarty jest szereg
innych zajęć poza szkołą, ale z zaznaczoną
obecnością, takich jak:
 Nauka poza szkołą, świadczona przez
college, wydział zamiejscowy lub przez
inny ośrodek nauczania, ale wciąż pod
zwierzchnictwem szkoły
 Wycieczki dydaktyczne, wyjazdy dzienne
i z noclegiem do ośrodków zajęć
aktywnych
 Rozmowy kwalifikacyjne i wizyty
związane z dalszym i wyższym
kształceniem lub spotkania o karierze
zawodowej
 Dyskusje, zajęcia sportowe, muzyczne
lub teatralne związane ze szkołą
 Urlop naukowy dla uczniów biorących
udział w egzaminach krajowych, jeśli
zostały one zorganizowane przez szkołę
w okresie krajowej sesji egzaminacyjnej
 Zajęcia związane z usługami
psychologicznymi, wsparciem nauczania
lub zachowania
 Pobieranie nauki poprzez szpital lub inne
jednostki nauczania
 Doświadczenie zawodowe
Usprawiedliwiona Nieobecność
 Choroba, w czasie której nie ma
zapewnionego uczenia
 Wizyty u lekarza i dentysty
 Spotkania przed sprawą i w sądzie
 Uczestnictwo na lub w związku z
przesłuchaniem dziecka w sądzie
dziecięcym, kontrolą opieki społecznej
lub spotkaniem z innymi jednostkami
pomocy, jak np. z pracownikiem
społecznym
 Przestrzeganie obrzędów religijnych
 Stan żałoby
 Wesela i pogrzeby osób bliskich










Uzgodniona nieobecność dzieci z rodzin
Cyganów/rodzin podróżujących
Uczestnictwo w pozaszkolnych
dyskusjach, zajęciach sportowych,
muzycznych lub teatralnych,
zatwierdzonych przez szkołę
Brak środka transportu –z powodu złej
pogody włącznie
Wyjątkowe okoliczności rodzinne
(krótkotrwałe)
Wakacje rodzinne jedynie te uzgodnione
ze szkołą, podjęte w wyjątkowych
okolicznościach
Okres wykluczenia ze szkoły

Nieusprawiedliwiona Nieobecność
 Większość wakacji rodzinnych, jeśli nie
zostały podjęte w wyjątkowych
okolicznościach
 Nieobecność za zgodą rodzica, gdy
szkoła nie zgadza się co do zasadności
powodu nieobecności
 Wagarowanie, niezależnie od
przyzwolenia lub braku przyzwolenia
rodzica
 Wszystkie inne niewyjaśnione
nieobecności są zanotowane jako
nieusprawiedliwione, chyba że
dostateczne wyjaśnienie zostanie
podane później
 Długotrwałe, wyjątkowe okoliczności
opieki rodzinnej, gdzie świadczone są
usługi wsparcia
 Podczas sporów, jak np. w związku z
powrotem ucznia po okresie wykluczenia
ze szkoły
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Nieobecność w Szkole
W przypadku zaistnienia początkowych
obaw w szkole związanych z
niewyjaśnionymi nieobecnościami lub z
powodu choroby ucznia, szkoła skontaktuje
się z rodzicami/opiekunami i poprosi o
wyjaśnienie. Jeśli pracownicy szkoły będą
nadal zaniepokojeni podanymi (lub nie)
powodami nieobecności ucznia lub jeśli nie
ma poprawy w obecności, dyrektor szkoły lub
jego przedstawiciel zorganizuje spotkanie
Lokalnej Oceny i Planowania (ang. Local
Assessment and Planning – LAP), aby
omówić obecność ucznia, zapraszając na nie
kierownika wsparcia wewnętrznego (ang.
Inclusion & Support Manager) i inne
odpowiednie jednostki. Jeśli problem
obecności utrzymuje się, sprawa może
zostać przekazana do Podkomisji Obecności
w Szkole Rady Okręgowej Moray (ang.
Schools’ Attendance Sub-Committee of the
Moray Council).
Na podstawie Ustawy Edukacyjnej w Szkocji
z 1980 (Paragraf 30) (ang. The Education
(Scotland) Act 1980, (Section 30)),
obowiązkiem każdego rodzica lub opiekuna
jest zapewnienie skutecznego kształcenia
dziecka w wieku szkolnym.
Rodzice/opiekunowie, którzy nie spełniają
powyższego obowiązku, narażają siebie na
oskarżenie na podstawie Paragrafu 43
Ustawy Edukacyjnej w Szkocji z 1980 (ang.
Section 43 of The Education (Scotland) Act
1980). W przypadku pierwszego lub
kolejnych wykroczeń, czy to odnośnie tego
samego dziecka czy nie; prawo przewiduje
grzywnę do £1000 lub uwięzienie, lub jedno i
drugie.
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Ta ulotka jest jedną z serii ulotek dla rodziców i
opiekunów

Ambitne działanie, aby wspólnie
osiągać doskonałe rezultaty

