Ianuarie 2010
Absența elevilor din Învățământ – Informații cu privire la vacanțele cu familia
Vacanțele cu familia
În ultimii ani, majoritatea școlilor noastre au observat o creștere a numărului de elevi absenți din
școli, cauzata de vacanțele cu familia. Consiliul Perth & Kinross este conștient de faptul că acest
lucru se poate întâmpla din mai multe motive:
1.
2.
3.

părinții sunt în imposibilitatea de a lua concediu în timpul vacanţelor şcolare;
regimul de îngrijire a copiilor; și
vacanţe mai ieftine în timpul școlii.

Totuși, Directorii școlilor noastre, au observat că această schimbare poate avea o serie de efecte
adverse nu numai asupra elevilor care au fost absente, ci și asupra întregii clase sau întreaga
şcoală. Acestea pot fi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

un efect negativ in ceea ce privește realizările individuale ale elevului care absentează
frecvent datorita vacantelor;
perturbarea clasei când elevii se întorc;
întreruperea programului de evaluare și testare stabilit de către cadrele didactice;
dificultatea reintegrării elevilor înapoi in școală;
probleme comportamentale în cazul în care elevii se află în urma cu studiul materiei;
necesitatea stabilirii unui program de recuperare a materiei; Şi
un efect negativ asupra etosului general al școlii.

Prin urmare, Comitetul Education & Children’s Services Lifelong Learning a convenit asupra
următoarelor politici:
Vacanțele cu familia vor fi trecute în şcoală ca absenţă neautorizată. Acest lucru se va face
chiar dacă aţi anunțat şcoala ca intenţionaţi să luaţi copilul în vacanţă. Nu se va oferi nicio
lectie de la şcoală, deşi unele şcoli pot lua asta în considerare, oferindu-vă informaţii
despre ceea ce va fi predat în timpul absenţei.
În plus, Comitetul a convenit că:
Vizitele extinse "in alte tari, la rude sau absenţa prelungita a copiilor persoanelor care
călătoresc, vor fi marcate ca o absenţă autorizată. Perioada extinsă înseamnă o perioadă
de mai mult de patru săptămâni ".
De remarcat aici, Consiliul Perth & Kinross nu va împiedica sa va luați copilul de la scoală pentru o
vacanta de familie. In schimb, va atenționează că acest lucru poate avea un efect negativ asupra
educaţiei copilului dumneavoastră.
Dacă doriţi să discutaţi o problema legata de copilul dumneavoastră mai detaliat, vă rugăm să nu
ezitaţi să contactaţi şcoala.
Consiliul Perth & Kinross este conştient de faptul că există si alte motive pentru care elevii pot lipsi
de la școală , nu doar din cauza vacanţelor cu familia. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să
contactaţi:
Education & Children’s Services
Schools Team
Perth & Kinross Council
Tel: 01738 475000
Email: ECSSchools@pkc.gov.uk

