Procedury Nieobecności
Jeśli dziecko będzie nieobecne w szkole, konieczne będzie poinformować szkołę
oraz przestrzegać poniższych procedur.

Zgłaszanie Nieobecności
•

•

Każda nieobecność musi być zgłoszona do 10 rano każdego dnia. Linia
telefoniczna jest dostępna 24 godziny na dobę. Choroba jest
usprawiedliwiona według uznania szkoły.
Jeśli wiadomo, że dziecko będzie nieobecne, proszę dać nam znać
wcześniej. Proszę kontaktować się z biurem do spraw nieobecności. (dane
podane poniżej).

Zgłaszanie Nieobecności:

01570 422214

Osoba zajmująca się frekwencją

Mrs Mair Evans

Email: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Powrót do szkoły
•

•

Po nieobecności 5 dni lub więcej, wymagane jest potwierdzenie od lekarza o
chorobie, które trzeba dostarczyć do recepcji lub Hafan. Jeśli zaświadczenie
od lekarza nie zostanie dostarczone w ciągu tygodnia, okres nieobecności
będzie nieusprawiedliwiony.
“Powrót do szkoły” spotkania mogą być zaaranżowane, aby uświadomić
ucznia o wparciu jakie może uzyskać w szkole, aby pomóc im zredukować
negatywny wpływ na naukę wynikający z nieobecności.

Nieobecność usprawiedliwiona
•

•

•
•

Nauczyciele zakładają poziom osiągnięć na podstawie poziomu frekwencji
95%. Uczniowie z małą frekwencją rzadko osiągają ich potencjalne wyniki w
nauce.
Nieobecność 5 dni lub dłuższa musi być potwierdzona zaświadczeniem od
lekarza, lub “Wizytą Domową”. Nieobecność 5 dni lub dłuższa bez
potwierdzenia od lekarza będzie nieobecnością nieusprawiedliwioną.
Nieobecności nieusprawiedliwione mogą doprowadzić do kar pieniężnych
nałożonych przez Władzę Lokalną.
Prowadzimy 1szo następnie 3-dniowy system w celu doradztwa i wsparcia
rodziców/dzieci w okresie choroby.

Proszę zauważyć:
Uczeń, który zgromadzi 2 lub więcej epizodów choroby, w każdym półroczu, może
zostać poproszony o dostarczenie dowodów medycznych dla wszystkich kolejnych
nieobecności.
Przykłady nieobecności usprawiedliwionej:
•
•
•
•
•
•

Wizyta w szpitalu lub u dentysty (wymagane potwierdzenie)
Rozmowa kwalifikacyjna lub wizyta w College (wymagane potwierdzenie)
Pogrzeb (tylko 1 dzień)
Choroba nie dłużej niż 4 dni (chyba że zostałeś poproszony o orzeczenie lekarskie)
Choroba przez 5 lub więcej dni, Z potwierdzeniem od lekarza lub Wizytą Domową.
Nagła wizyta u lekarza lub dentysty. (wymagane potwierdzenie)

Rutynowe wizyty powinny odbywać się po godzinach szkolych.
Przykłady nieobecności nieusprawiedliwione
•
•
•
•
•

Urlopu okolicznościowego niezatwierdzony przez szkołę np. Wakacje
Nieobecność niezgłoszona w danym dniu lub niewyjaśniona w dniu powrotu do
szkoły.
Nieobecność 5 lub więcej dni bez zaświadczenia od lekarza.
Spóźnianie się i przychodzenie do szkoły po sprawdzeniu obecności.
Wagary (zarówno te w szkole, jak i poza szkołą)

Przykłady zwolnienia od lekarza
•
•
•
•
•
•

Karta od lekarza potwierdzająca wizytę
List od lekarza potwierdzająca wizytę
Kopię recepty z imieniem, nazwiskiem oraz data
Lekarstwo z etykietą z apteki z imieniem, nazwiskiem oraz datą.
Oświadczenie z przychodni.
Wypis ze szpitala.

“Wizyta domowa” może być wymagana, jeżeli nie ma zwolnienia lekarskiego po 3
lub więcej dni nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności zależeć będzie od
osoby przeprowadzającej wizytę. Nieobecność dziecka w szkole 5 lub więcej dni
może spowodować wizytę w domu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ucznia.
Dostępne wsparcie
Różne rozwiązania mogą być wykonane, aby pomóc dziecku pozostać w szkole w
okresie choroby lub urazu:
•
•
•
•
•
•

Lekarstwa mogą być przechowywane w szkole.
Uczniowie z problemami w poruszaniu się mogą opuścić lekcję wcześniej.
“Buddy” system może być wykorzystany, kiedy kolega/koleżanka pomagają sobie
nawzajem.
Dodatkowa opieka świadczona w “Hafan”.
Wizyty u szkolnej pielęgniarki.
"Powrót do szkoły” spotkanie może być zaaranżowane, aby omówić problemy lub
pomoc.

Prosimy o kontakt z osobą zajmującą się frekwencją, aby omówić wszelkie
wątpliwości lub wsparcia, jakie jest wymagane. Dodatkowo można skontaktować się
z asystentem dyrektora szkoły odpowiedzialnym za frekwencję, Pan Deiniol Williams
w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

