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Відвідуваність школи: Посібник для батьків  
 
Важливо, щоб ваша дитина відвідувала школу регулярно і приходила на уроки вчасно.  Будь-яка 
відсутність дитини на уроках погано впливає на процес її навчання і може призвести до того, що вона не 
зможе отримати основні знання.  Незважаючи на те, що вчителі справді намагаються допомогти дітям 
вивчити пропущений матеріал, це є для них додатковим навантаженням.  Коли учні спізнюються, це 
перериває урок.  Учні також можуть не почути важливу інформацію чи інструкції, і тоді їм буде важче 
зрозуміти тему уроку. 
 
 
Відсутність дитини на уроках у зв'язку з хворобою 
• Іноді ваша дитина може не дуже добре себе почувати (наприклад, у неї нежить, біль у горлі, головний 

біль); при цьому діти все ще можуть відвідувати школу.  Якщо вони будуть погано себе почувати 
протягом дня, то школа зв'яжеться з вами. 

• Іноді, коли ваша дитина погано почувається, їй можливо буде необхіднозалишитися вдома.  Ви 
повинні повідомити про це школу. 

• Дитина повинна залишатися вдома, якщо вона хворіє і є носієм заразної інфекції (наприклад, вітряна 
віспа, імпетиго).  Діти повинні залишатися вдома протягом 48 годин після одужання або діареї. 

• Ліки: у всіх школах є навчений персонал, який може видавати ліки.  Якщо вашій дитині потрібні ліки, 
заповніть відповідну медичну форму (вона є в наявності в школі) і передайте її в шкільний офіс.  Ліки 
мають бути у відповідній упаковці, на якій чітко вказується ім'я учня. 

 
 

Як повідомити про те, що дитина буде відсутня на уроках 
Вам необхідно повідомити про те, що ваша дитина буде відсутня на уроках, якомога раніше, в перший же 
день відсутності вашої дитини в школі.  Ви повинні вказати ім'я та клас вашої дитини, а також причину її 
відсутності на уроках.  Представники школи можуть запитати вас, чи знаєте ви, коли ваша дитина 
повернеться до школи.   
 

✓ Телефонний дзвінок: Ви можете зателефонувати до шкільного офісу.  Іноді потрібно залишати 
голосове повідомлення. 

✓ Електронна пошта: ви можете написати листа на адресу електронної пошти шкільного офісу.  
Дізнайтеся адресу електронної пошти, якщо у вас її немає. 

✓ Записка: ви можете передати її до головного шкільного офісу 
✓ Текст: у деяких школах вам дадуть номер мобільного телефону, щоб ви могли зв'язуватися зі 

співробітниками, які займаються питанням відвідуваності. 
 
Кожен день, коли ваша дитина відсутня на уроках, вам необхідно інформувати про це школу.  Якщо ви 
знаєте, що ваша дитина буде відсутня певну кількість днів, ви можете повідомити передбачувану дату 
повернення до уроків у школі.  Якщо ви це зробите, вам не потрібно буде зв'язуватися зі школою щодня. 
 
Якщо ваша дитина не відвідує школу через тривале захворювання або стан, школа допоможе вашій дитині 
продовжити навчання, наприклад, вона може відправити вашій дитині роботу, яку вона повинна буде 
виконати вдома.  Обговоріть це зі школою вашої дитини якнайшвидше. 
 

 Що робить школа, якщо моя дитина відсутня під час уроків? 
• Якщо ви не проінформуєте школу про те, що ваша дитина не буде присутня на уроках, ви отримаєте 

від школи автоматичне текстове повідомлення про те, що ваша дитина не прийшла до школи.  У 
цьому випадку вам необхідно зв'язатися зі школою по телефону, через електронну пошту або 
надіслати текстове повідомлення. 

• Якщо ваша дитина не приходить вранці або залишає школу без дозволу протягом дня, представник 
школи може зателефонувати вам. 

• Якщо школи не можуть зв'язатися з основною контактною особою, вони можуть спробувати 
зателефонувати за контактами для екстрених випадків, що вказані в особовій справі вашої дитини.  
Якщо ні з ким не вдасться зв'язатися, цей випадок буде зареєстровано як відсутність дитини у школі, 
яка «підлягає підтвердженню» або «несанкціонована відсутність». 
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• Якщо ви не можете зв'язатися зі школою, у разі відсутності вашої дитини на уроках, повідомте про це 
до школи якнайшвидше.  Інформація у профайлі про відсутність вашої дитини буде оновлена. 

 
 

 
КОНТАКТНАЯ ІНФОРМАЦІЯ 

У школі повинні знаходитися ваші актуальні контактні дані та контактні дані вашої дитини. 
Якщо щось зміниться (номери мобільних телефонів, домашня адреса, контакти для екстрених випадків), 

повідомте про це до школи електронною поштою або напишіть записку чи листа. 
 

Випадки, коли дозволяється бути відсутнім на уроках 
Відсутність ваших дітей на уроках буде позначена як дозволена, якщо: 
• Вони хворі. 
• Вони йдуть на прийом до лікаря або їх направляють до лікарні.  Примітка: зазвичай ваша дитина 

повинна відвідувати школу до/після прийомів у медичних закладах. 
• Вони беруть участь у якійсь діяльності, і школа заздалегідь дала на це згоду. 
• Хтось із близьких вашої дитини помер. 
• У вас вдома або у вашій родині кризовий період або серйозні труднощі. 
• Вони збираються на релігійну церемонію чи весілля когось із дуже близьких їм людей. 
• Ваша сім'я повертається в країну походження з культурних причин або через потребу у догляді за 

родичем. 
 

Запланована відсутність: якщо ви заздалегідь знаєте, що ваша дитина не буде присутня на уроках у школі 
(наприклад, якщо у неї призначена важлива зустріч або прийом), повідомте про це до школи заздалегідь. 
 
 
Відсутність на уроках у зв'язку з іншими винятковими обставинами  
Якщо дитина відсутня з інших причин, це може бути дозволено лише у виняткових випадках.  Якщо батьки 
хочуть попросити про відсутність дитини у школі на період до двох тижнів за винятковими обставинами, 
вони мають надати письмовий запит директорові школи, повідомивши докладну інформацію про 
причину.  Рішення про дозвіл такої відсутності приймається директором школи відповідно до вимог 
«Правил відділу освіти та служби у справах дітей».  Заяви про відсутність дитини у школі на період 
тривалістю понад два тижні будуть передані до Відділу освіти та служби у справах дітей.  
 
 
Випадки несанкціонованої відсутності дитини у школі та підтримка 
Будь-яка відсутність у школі, не пов'язана з медичними чи іншими дозволеними причинами, буде 
записана як «несанкціонована» у картці відвідуваності вашої дитини.   Школи повинні зробити все 
можливе, щоб з'ясувати, чому учень пропускає заняття без дозволу.  Іноді причиною відсутності учня під 
час уроків є те, що він чимось незадоволений, він відчуває труднощі у навчанні чи має конфлікт із іншими 
учнями чи вчителями.  Якщо ви турбуєтеся про свою дитину, поговоріть з її класним керівником, 
керівником відділу підтримки учнів або завучем/заступником завуча школи.  Ми будемо працювати разом 
з вами, щоб допомогти вашій дитині відвідувати школу. 
 
 

Відвідування місць культурної спадщини 
Відвідування місць культурної спадщини може бути важливою частиною мовного, культурного та 
сімейного розвитку дитини чи молодої людини.  Батьки, які розглядають можливість візиту до країни 
походження своєї сім'ї, мають намагатися здійснити цей візит упродовж щорічних шкільних канікул, які 
тривають 12 тижнів.  Якщо це неможливо, вони повинні поговорити про це з представником школи при 
першій нагоді.  Обговорення ваших планів зі школою допоможе звести до мінімуму перерву у навчанні 
вашої дитини та дозволить школі допомогти вам зробити візит корисним для навчання.  Вчителі вашої 
дитини та вчитель EAL можуть запропонувати способи, за допомогою яких ваша дитина може пов'язати 
досвід відвідування місць культурної спадщини з навчанням у школі та зробити свій внесок у шкільну 
програму. 
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Перехід до інших шкіл 
• Якщо ваша дитина збирається залишити школу через переїзд вашої родини, повідомте про це до 

школи по телефону, надішліть лист поштою або електронною поштою.  Поінформуйте школу про те, в 
який день ваша дитина відвідає школу востаннє, і куди ви переїжджаєте.  

• Якщо ви переїжджаєте в межах Единбурга або Шотландії, представники нової школи зв'яжуться з 
представниками школи, в якій навчалася дитина до переїзду, для отримання інформації про дитину.  
Вам потрібно буде повідомити в нову школу назву та адресу попередньої школи. 

• NB: Ваша дитина не може бути виключена з попереднього шкільного реєстру, поки це не 
відбудеться.  

• Якщо ви переїжджаєте за межі Шотландії, вам необхідно поінформувати школу про те, куди ви 
переїжджаєте. 

• Школи продовжуватимуть використовувати всі форми зв'язку та всі контактні записи доти, доки не 
буде підтверджено, що учні зараховані до нової школи. 

• Якщо немає підтвердження того, що діти зараховані до іншої школи, Міська рада поінформує 
відповідні служби (наприклад, Службу соціального забезпечення освіти, соціальні служби, поліцію), 
щоб ми могли забезпечити безпеку та благополуччя дитини та сім'ї. 


