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Nieobecność ucznia w nauczaniu szkolnym – Rodzinne wakacje Ulotka Informacyjna
Rodzinne wakacje
W ciągu ostatnich kilku lat większość naszych szkół zauważyła wzrost liczby uczniów nieobecnych
w szkołach wynikający z wakacji rodzinnych. Rada Perth & Kinross zdaje sobie sprawę, że dzieje
się tak z wielu powodów:




rodzice nie mogą wziąć urlopu w czasie wakacji szkolnych;
ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi; i
tańsze święta w czasie trwania semestru.

Nasi dyrektorzy zauważyli jednak, że ta zmiana może mieć wiele negatywnych skutków nie tylko
dla uczniów, którzy byli nieobecni, ale czasami dla klasy lub dla całej szkoły. Mogą to być:








wpływ na indywidualny poziom wykształcenia i osiągnięcia uczniów, w przypadku uczniów,
którzy spędzają wakacje regulaminowo;
zakłócenia w klasie, gdy inni uczniowie powracają;
zakłócenia w ocenie nauczycieli i harmonogramach testów;
trudności dla uczniów powracających do szkoły;
problemy behawioralne, jeśli uczniowie zaczynają mieć zaległości w zajęciach;
konieczność ustalenia pracy naprawczej; i
wpływ na ogólny etos szkoły.

W rezultacie Komitet ds. Edukacji i Usług dla Dzieci w Zakresie Kształcenie Ustawicznego uzgodnił
następujące zasady:
Urlop rodzinny zostanie oznaczony w szkole jako nieusprawiedliwiona nieobecność.
Zostanie to zrobione, nawet jeśli poinformowali Państwo szkołę, z której zamierzacie zabrać
dziecko na wakacje. Żadna praca domowa nie zostanie wydana, chociaż niektóre szkoły
mogą rozważyć udzielenie informacji na temat tego, co będzie objęte programem nauczania
podczas nieobecności.
Ponadto Komitet uzgodnił, że:
Rozszerzone wizyty ‘’zagraniczne do krewnych lub dłuższa nieobecność w stosunku do
dzieci podróżujących zostaną oznaczone jako upoważniona nieobecność. Rozszerzony
definiowany jest jako okres dłuższy niż cztery tygodnie ".
Powinni Państwo pamiętać, że Rada Perth & Kinross nie powstrzymuje Was przed zabraniem
dziecka ze szkoły na rodzinne wakacje. Zwracamy jednak uwagę, że może to mieć szkodliwy
wpływ na edukację Waszego dziecka.
Jeśli Chcieliby Państwo omówić tę kwestię odnośnie Waszego dziecka, proszę skontaktować się
ze szkołą.
Rada Perth & Kinross zdaje sobie sprawę, że istnieją inne problemy związane z nieobecnością
uczniów w nauce, które trwają dłużej niż rodzinne wakacje. Aby uzyskać więcej informacji prosimy
o kontakt:
Education & Children’s Services
Schools Team
Perth & Kinross Council
Tel: 01738 475000
Email: ECSSchools@pkc.gov.uk

