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Język angielski jako dodatkowy (English as an Additional Language Service) 

Frekwencja w szkole: przewodnik dla rodziców 

Jako rodzice, zrozumieją Państwo, iż jest bardzo ważne, aby Wasze dziecko regularnie i punktualnie uczęszczało 

do szkoły. Wszelkie nieobecności zakłócają edukację Waszego dziecka i mogą oznaczać, że nie będzie mogło 

nadrobić zaległości w podstawowych wiadomościach. Podczas gdy nauczyciele starają się pomagać dzieciom 

nadrabiać zaległości, to jednak powoduje to, że mają więcej pracy. Kiedy uczniowie spóźniają się, przeszkadza 

to w lekcji. Ponadto uczeń może opuścić istotne informacje lub polecenia i wówczas będzie mu trudniej 

uczestniczyć w lekcji. 

Nieobecności z powodów zdrowotnych oraz innych usprawiedliwionych przyczyn 

Jeśli Państwa dziecko musi opuścić lekcje z powodów zdrowotnych lub innych poważnych przyczyn, to ważne 

jest, aby skontaktowali się Państwo ze szkołą telefonicznie lub przedstawiając pisemną notatkę, podając 

powody nieobecności (przetłumaczone usprawiedliwienia dostępne są w szkole, które rodzice mogą wypełnić i 

zwrócić do szkoły). Nieobecności z powodów zdrowotnych lub innych poważnych przyczyn będą odnotowane 

jako „usprawiedliwione”. 

Rodzice mogą również zabierać dzieci ze szkoły z innych usprawiedliwionych przyczyn, takich jak święta 

religijne, śluby w rodzinie, żałoba oraz inne przyczyny osobiste. Nieobecności te będą zaznaczone jako 

„usprawiedliwione”. Rodzice powinni powiadomić szkołę o takich nieobecnościach możliwie jak najwcześniej, 

aby mieć pewność, że zostaną one właściwie odnotowane. Jeśli zauważą Państwo, że dany okres nieobecności 

został niewłaściwie zapisany, wówczas mogą Państwo poprosić o poprawne odnotowanie tej nieobecności. 

Można to zrobić w późniejszym czasie roku szkolnego. 

Nieobecności z innych wyjątkowych przyczyn 

Inne nieobecności mogą zostać usprawiedliwione tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jeśli rodzice chcieliby 

usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole do dwóch tygodni z powodu wyjątkowych okoliczności, wówczas 

powinni wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora szkoły, podając przyczynę. 

Decyzja o usprawiedliwieniu takiej nieobecności leży w gestii dyrektora szkoły, który działa zgodnie z 

wytycznymi Wydziału Dzieci i Rodzin (oświaty). Prośba o usprawiedliwienie okresu dłuższego niż dwa tygodnie 

zostanie skierowana do Wydziału Dzieci i Rodzin (oświaty). 

Nieobecności nieusprawiedliwione 

Wszelkie nieobecności, które nie wynikają z powodów zdrowotnych lub innych usprawiedliwionych przyczyn 

zostaną zaznaczone jako „nieusprawiedliwione”. 

Wizyty w kraju ojczystym 

Wyjazdy do kraju pochodzenia mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju języka dziecka oraz kultury i więzów 

rodzinnych. Rodzice, którzy rozważają odwiedziny rodziny w kraju ojczystym, przede wszystkim powinni starać 

się, aby wyjazd ten odbył się podczas któregoś z 12 tygodni wakacji szkolnych. Jeśli nie jest to możliwe, to 

powinni Państwo możliwie jak najszybciej omówić wszelkie planowane nieobecnosci. Omówienie Państwa 

planów ze szkołą pomoże zminimalizować zakłócenie procesu edukacji dziecka i umożliwi szkole pomóc 

Państwu, by wyjazd był edukacyjny. Nauczyciele Państwa dziecka wraz z nauczycielem EAL będą mogli 

zasugerować sposoby, dzięki jakim dziecko będzie mogło powiązać doświadczenia z wyjazdu z nauką w szkole i 

tym samym przyczynić się do realizacji programu nauczania. 


