POLITIKA CIEĽOV V OBLASTI
DOCHÁDZKY
A DOCHVÍĽNOSTI
Úvod a pozadie
Haslam Park Primary School si uvedomuje, že dobrá dochádzka je zásadným prvkom zvyšovania
štandardov a výsledkov žiakov. Aby naše deti získali čo najväčší prospech zo vzdelávania, je
dôležité, aby pravidelne navštevovali školu a aby bolo dieťa v škole načas a každý deň, pokiaľ
dôvodu jeho absencie nie je možné zabrániť.
Táto politika je napísaná so zohľadnením vyššie uvedeného vyhlásenia a je základom étosu našej
školy:
v podporovať dobrý prospech a ochranu detí;
v zaisťovať, aby mal každý žiak prístup k riadnemu vzdelávaniu, na ktoré má nárok;
v zaisťovať napredovanie žiakov počas školy.
Prečo je pravidelná dochádzka taká dôležitá
Vzdelávanie: akákoľvek absencia má vplyv na model vyučovania dieťaťa a pravidelná
neprítomnosť vážne ovplyvní jeho výučbu. Absencia ktoréhokoľvek žiaka narušuje učebné návyky,
takže môže mať vplyv na vzdelávanie ostatných v rovnakej triede. Fakty zo základných a
stredných škôl ukazujú, že dobrá dochádzka na úrovni 95 % a vyššie vedie k lepším výsledkom na
konci 6. triedy a lepším známkam na skúškach GCSE.
Zabezpečenie pravidelnej dochádzky dieťaťa do školy je vašou právnou zodpovednosťou a
povoľovanie absencie v škole bez skutočného dôvodu, predstavuje porušenie zákona a môže viesť
k súdnemu stíhaniu.
Pomáhať pri vytváraní modelu pravidelnej dochádzky je zodpovednosťou každého − rodičov,
žiakov a všetkých členov školského personálu.
Pri sústredení sa na to nám pomôže:
v minimálne raz za polrok predkladať rodičom/opatrovateľom správy o tom, ako sa dieťaťu v
škole darí, aká je jeho miera dochádzky a dochvíľnosti a ako to súvisí s jeho výsledkami;
v propagovať dobrú dochádzku vystavovaním úspechov jednotlivcov a triedy;
v kontaktovať rodičov/opatrovateľov, ak by dochádzka ich dieťaťa klesla pod cieľovú úroveň
školy v oblasti dochádzky.
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Vysvetlenie typov absencií
Každá absencia zo školy v dĺžke pol dňa musí byť klasifikovaná školou (nie rodičmi) ako
OSPRAVEDLNENÁ alebo NEOSPRAVEDLNENÁ. To je dôvodom, prečo informácia o príčine každej
absencie je vždy potrebná v písomnej forme.
Ospravedlnené absencie sú dopoludňajšia alebo popoludňajšia neprítomnosť v škole z
opodstatneného dôvodu, akým je choroba, návšteva lekára alebo zubného lekára, a to v čase,
kedy to nie je možné vybaviť mimo doby vyučovania, ďalej núdzové stavy alebo iné nevyhnutné
príčiny.
Neospravedlnené absencie sú tie, ktoré škola nepovažuje za opodstatnené a pre ktoré nebolo
poskytnuté žiadne „povolenie“. Typ absencie môže spôsobiť, že samosprávny úrad použije sankcie
a/alebo súdne konanie. Patria sem:
v
v
v
v
v
v

zbytočné zabraňovanie účasti detí na vyučovaní zo strany rodičov/opatrovateľov;
záškoláctvo pred alebo v priebehu školského dňa;
absencie, ktoré neboli nikdy riadne vysvetlené;
deti, ktoré prídu do školy príliš neskoro na to, aby bola potvrdená ich prítomnosť;
nakupovanie, starostlivosť o iné deti alebo narodeniny;
celodenné výlety a dovolenky počas školského roka, ktoré neboli dohodnuté.

Dlhodobá absencia
Žiak sa stane „dlhodobým absentérom“, ak z akéhokoľvek dôvodu vynechá minimálne 10 %
vyučovacieho času v rámci školského roka. Absencia na tejto úrovni značne poškodzuje
vzdelávanie každého dieťaťa a na riešenie tohto problému potrebujeme plnú podporu a
spoluprácu zo strany rodičov.
Dôkladne sledujeme všetky udané dôvody neprítomnosti. Každý prípad, u ktorého je vidieť, že
dosiahol úroveň pre označenie dlhodobej absencie alebo hrozí posun smerom k úrovni tohto
označenia, bude braný ako prioritný a budeme o ňom okamžite informovať rodičov/opatrovateľov.
Zodpovedajú za to pracovník pre dochádzku a pastoračný pracovník/pracovník pre styk s rodičmi.
Postupy pri absencii
V prípade absencie dieťaťa musia rodičia/opatrovatelia dodržiavať nasledujúce
postupy:
v v prvý deň neprítomnosti čo najskôr kontaktovať školu. Škola má k dispozícii telefón so
záznamníkom pre zanechanie správy, ak nikto nemôže prijať hovor.
v v prvý deň návratu poslať poznámku v plánovači školy s vysvetlením neprítomnosti −
rodičia/opatrovatelia tak musia urobiť, aj keď nás už telefonicky kontaktovali;
v alebo zavolať do školy a podať správu na recepcii.
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Ak je dieťa neprítomné, budeme:
v v prvý deň neprítomnosti telefonovať rodičom/opatrovateľom, ak sme nedostali správu od
rodiča/opatrovateľa;
v pozývať rodičov/opatrovateľov na prediskutovanie situácie s našim pracovníkom pre
dochádzku a/alebo lídrom pre rodičov a pastoračným lídrom;
v kontaktovať miestny úrad, ak bude dochádzka pod 85 %.
Pozrite si prosím Dodatok 1: protokol Haslam Park.
Od rodičov sa očakáva, že už v ranom štádiu budú kontaktovať školu a spolupracovať s
pracovníkmi, aby spoločne vyriešili prípadné problémy. Tento postup je takmer vždy úspešný. Ak
ťažkosti nemôžu byť vyriešené týmto spôsobom, škola môže odkázať dieťa na služby včasnej
intervencie (Early Intervention Service). Jeho pracovník/-čka sa tiež pokúsi vyriešiť situáciu
dohodou, ale ak zlyhajú aj iné spôsoby zlepšenia dochádzky dieťaťa a neospravedlnené absencie
pretrvávajú, títo pracovníci môžu použiť sankcie, ako sú napríklad peňažné pokuty alebo súdne
stíhania.
Podľa § 444 školského zákona môže byť rodičom uložená pokuta až do výšky 2 500 libier alebo
môžu čeliť 3 mesiacom väzenia, ak sa im nepodarí zabezpečiť, aby ich deti pravidelne chodili do
školy.
Dieťa mimo školského systému
Ak dieťa opustí našu školu, rodič nás musí informovať o podrobnostiach školy, ktorú bude dieťa
navštevovať. Ak tak rodič neurobí, škola bude informovať Childrens ’Services a bude nasledovať
postup popísaný vo formulári CIME. Pozrite si prosím Dodatok 2: Formulár CIME.
Ak budú po tridsiatich dňoch všetky postupy z formulára dokončené a splnené, škola odstráni
dieťa z prezenčnej listiny a odstráni všetky absencie odo dňa odchodu.
Pozrite si prosím Dodatok 2: Formulár CIME pre Haslam Park.
Škola dodržiava protokol opísaný v Dodatku 3: Transfer do Školského protokolu.
Oneskorenie
Nedochvíľnosť je neprijateľná. Ak dieťa zmešká začiatok vyučovacieho dňa, môže z tohto dôvodu
zmeškať zadanie úlohy, nestrávi čas so svojim učiteľom a nezíska tak dôležité informácie. Žiaci,
ktorí prichádzajú neskoro, tiež narúšajú výučbu, čo môže byť pre dieťa nepríjemné a môže ho tiež
podporovať k ďalšej absencii. Dobré dodržiavanie časových termínov je zásadnou životnou
zručnosťou, ktorú dieťa využije počas navštevovania školy a v živote po škole.
Ako pracujeme s oneskoreniami
Školský deň začína o 8.50 hod. ráno a očakávame, že deti budú o 8.45 hod. ráno na detskom
ihrisku pripravené na zoradenie, keď o 8.45 hod. ráno zaznie hvizd píšťalky.
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Zoznamy sú označené o 8.55 hod. a dieťa dostane označenie neskorého príchodu, ak nie je v
tomto čase prítomné.
Zoznamy budú uzavreté o 9.20 hod. Ak dieťa príde po tomto čase, v súlade s nariadeniami
dostane označenie, ktoré preukazuje, že je na mieste, ale zároveň sa nepovažuje za označenie
prítomnosti a bude to znamenať, že má neospravedlnenú absenciu. Môže to znamenať, že
rodičia/opatrovatelia budú čeliť možnej peňažnej pokute, ak bude problém pretrvávať.
Ak má dieťa dlhodobé neskoré príchody, rodičia/opatrovatelia budú požiadaní, aby sa stretli so
zástupcom riaditeľa a/alebo pracovníkom pre dochádzku za účelom vyriešenia problému.
Rodičia/opatrovatelia nás ale môžu kedykoľvek kontaktovať, ak majú problémy s neskorými
príchodmi dieťaťa do školy.
Dobré výsledky v dochvíľnosti budeme podporovať vyzdvihovaním tried s dobrými výsledkami v
dochvíľnosti. Cena za včasné príchody bude každý týždeň udeľovaná triede, ktorá má o 8.50 hod.
zoradených väčšinu detí. Modely dochvíľnosti sú monitorované po každom polroku.
Dovolenky počas školského roka
Podľa zákona neexistuje žiadny automatický nárok na voľno na dovolenku v čase doby
vyučovania.
Od septembra 2013 riaditelia nesmú udeľovať povolenie k uvoľneniu z vyučovania, pokiaľ
nenastanú mimoriadne okolnosti.
Dovolenka v školskom roku bude mať rovnaký vplyv na školskú dochádzku dieťaťa, ako majú
akékoľvek iné absencie, a preto očakávame, že nám rodičia pomôžu tak, že nebudú brať deti z
času vyučovania. Ak sa rodičia/opatrovatelia rozhodnú vziať dieťa zo školy počas školského roka,
bude to považované za neospravedlnené a rodičia/opatrovatelia budú musieť zaplatiť pokutu vo
výške 60 libier (v súčasnosti) za rodiča, za dieťa. V nadväznosti na to môže byť meno dieťaťa
odstránené zo školskej prezenčnej listiny. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že uvoľnenie z
vyučovania počas školského roka vám neodsúhlasíme.
Školské ciele
Škola má ciele v oblasti zlepšenia dochádzky a dieťa hrá pri ich dosahovaní dôležitú úlohu.
Ciele pre školy a triedy sú prezentované v škole a rodičia/opatrovatelia by si mali vyhradiť čas na
ich preštudovanie.
Minimálna úroveň dochádzky na tejto škole je 95 %. Naším cieľom je dosiahnutie ešte lepších
výsledkov, pretože vieme, že dobrá dochádzka je kľúčom k úspešnému absolvovaniu vyučovania a
veríme, že naši žiaci môžu byť medzi najlepšími.
Počas školského roka sledujeme absencie a dochvíľnosť, aby nám ukázali, kde je potrebné
dosiahnuť zlepšenie.
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Zhrnutie
v Škola má zákonnú povinnosť zverejňovania údajov dochádzky miestnej samospráve a
rodičom/opatrovateľom.
v Rodičia majú zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby ich deti pravidelne a včas chodili do školy.
v Škola sa zaviazala k spolupráci s rodičmi, aby sa dosiahla najvyššia možná úroveň dochádzky.
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