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Drodzy rodzice/opiekunowie 
Witamy w naszym pierwszym biuletynie poświęconym frekwencji. Jak zapewne Państwo 
wiecie, każdy w naszej szkole jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom jak najlepszego 
startu w ich życiu. Jednym ze sposobów w jaki możemy to osiągnąć, jest upewnienie się, że 
regularnie uczęszczają do szkoły. Statystyki pokazują, że dzieci które uczęszczają do szkoły 
regularnie, osiągają lepsze rezultaty, nie tylko w szkole, ale i w pozostałych aspektach życia. 
Mamy nadzieję, że będziecie kontynuowali Państwo swoje wsparcie w polepszeniu 
frekwencji w naszej szkole, poprzez dołożenie starań, aby Wasze dziecko było w szkole 
każdego dnia, na czas, gotowe do nauki. 
 
Pani M McCollom 
Dyrektor 
 
Przede wszystkim, co najważniejsze, WIELKIE podziękowania dla wszystkich uczniów, których 
frekwencja wyniosła 100% w jesiennym trymestrze. Wydział Edukacji śledzi uważnie 
frekwencję dzieci i cel jaki został postawiony Szkole Świętego Augustyna wynosi powyżej 
96%. Pod koniec trymestru jesiennego nasza frekwencja wyniosła 94,9%, co jest poniżej tego 
co od nas się oczekuje, aczkolwiek, jestem pewna, że z Państwa pomocą możemy ten wynik 
poprawić.  
 
Czy wiedzieliście że…… 
 
90% frekwencji = 19 dni nieobecności w szkole = 100 opuszczonych lekcji 
85% frekwencji = 29 dni nieobecności w szkole = 150 opuszczonych lekcji 
80% frekwencji = 38 dni nieobecności w szkole = 200 opuszczonych lekcji 
75% frekwencji = 48 dni nieobecności w szkole = 250 opuszczonych lekcji 
 
 
Wakacje w czasie roku szkolnego 
 
Jak zapewne wiecie, prawo zmieniło się we wrześniu 2013 roku. Oznacza to, że szkoła nie 
może więcej usprawiedliwiać wakacji w ciągu roku szkolnego. Wszystkie prośby o wyjazd na 
wakacje muszą być złożone na piśmie do dyrektora szkoły i możecie Państwo zostać 
poproszeni, żeby przyjść na spotkanie. Każda prośba jest rozpatrywana osobno. 
Nieautoryzowana nieobecność w ciągu roku może skutkować koniecznością zgłoszenia do 
władz lokalnych oraz koniecznością nałożenia kary. 
Wasze dzieci uczęszczają do szkoły tylko przez 190 dni, z 365 dni w roku. Prosimy 
wykorzystać pozostałe 175 dni na wakacje. 
 
Spóźnienia 
Początek dnia w szkole jest także ważny dla dzieci, dla ich integracji z rówieśnikami i dobrego 
przygotowania się do dnia w szkole. Szkoła rozpoczyna się o 8.40 każdego dnia a lekcje 



rozpoczynają się o 8.55, zatem przychodzenie później oznacza, że dzieci omijają polecenia od 
nauczyciela i wprowadzenie do lekcji. Wasze dziecko może się także czuć niefortunnie, 
wchodząc do klasy z opóźnieniem. Młodsze dzieci często nie są pewne, ile ich ominęło i to 
może wpłynąć na ich niepewność do końca dnia. 
Jeżeli dziecko spóźnia się do szkoły 10 minut każdego dnia, równa się to 10 dniom 
nieobecności w szkole w ciągu roku. 
 
Choroby 
 
Wiemy, że choroby są nieuniknione i nieprzewidywalne. Aczkolwiek, bardzo ważnym jest, 
aby poinformować o tym szkołę w pierwszym dniu nieobecności przed godziną 9.30 rano. 
Prosimy zostawić wiadomość na przeznaczonej do tego celu linii telefonicznej:  
01325 380819; listownie lub osobiście w sekretariacie szkoły.  
 
Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać o frekwencji waszego dziecka w szkole, prosimy 
zgłosić się do sekretariatu szkoły, aby umówić się na spotkanie z przedstawicielem kadry 
zarządzającej szkołą. 
Dziękuję 


