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Шановні батьки (опікуни)! 

Цього року Auburn School District докладає особливих зусиль, щоб забезпечити всім учням повну можливість 
користуватися перевагами одержання освіти, регулярно відвідуючи школу. Регулярне відвідування школи 
допомагає дітям краще адаптуватися до шкільних умов і бути самостійним. Ці звички ваш школяр міг почати 
формувати ще в дошкільному навчальному закладі, щоб усвідомлювати із самого початку, наскільки важливе 
щоденне відвідування школи без запізнень. Регулярне відвідування допоможе дітям досягти успіху в старших 
класах, коледжі та на роботі. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? 
• Велика кількість пропусків, починаючи дитячого садочку (з поважної причини або ні), може спричинити 

відставання дитини в школі. 
• Пропуск десяти відсотків занять (або 18 днів) підвищує ймовірність того, що учень не навчиться читати 

або не освоїть математику на такому ж рівні, як його або її однолітки. 
• Учні однаково відставатимуть, навіть якщо будуть пропускати лише один або два дні на кілька тижнів. 
• Запізнення на заняття можуть призвести до поганої відвідуваності. 
• Пропуски занять можуть позначитися на всьому класі, якщо вчитель буде змушений сповільнити 

навчальний процес, щоб допомогти дітям, які відстають, наздогнати інших. 
• До 6-го класу пропуски занять стають одною з трьох ознак того, що учень може не потрапити до старших 

класів. 
• Відвідуючи школу, дитина здобуває важливі соціальні навички та отримує можливість розвинути 

повноцінні стосунки з іншими учнями та працівниками школи. 
• Пропуски можуть свідчити про те, що учень втрачає інтерес до школи, зазнає труднощів із 

виконанням шкільних завдань, зіштовхується із залякуваннями та знущаннями або якимись іншими 
потенційно серйозними негараздами. 

• Прогнозуючи випускні оцінки в 9 класі, краще орієнтуватися на відвідуваність, ніж на бали, набрані в тестах 
у 8-му класі — звичайна або висока відвідуваність збільшує шанси на хороший результат. 

ЩО ПОТРІБНО ВІД ВАС 
Нам не вистачає вашої дитини, коли вона відсутня, і ми цінуємо те, що вона робить для нашої школи. Ми 
прагнемо допомогти налагодити регулярне відвідування школи вашою дитиною та сприяти її успіхам у 
навчанні. Якщо ваша дитина збирається пропустити заняття, будь ласка, зв’яжіться з відділом контролю 
відвідуваності школи. 

ЩО МИ ОБІЦЯЄМО ВАМ 
Ми знаємо, що існує безліч причин, з яких учні можуть пропускати заняття в школі, від проблем зі здоров'ям до 
труднощів із тим, як дістатися до школи. У наших стінах є багато людей, готових допомогти вам або вашій дитині 
усунути перешкоди, які заважають учню відвідувати школу без пропусків або запізнень. Ми обіцяємо щодня 
стежити за відвідуваністю, щоб помітити відсутність вашої дитини в класі, зв'язуватися з вами, щоб зрозуміти, 
чому вона пропускає заняття, і визначати, які заходи обмеження та підтримки можуть бути застосовані, щоб 
подолати труднощі, з якими ви зіштовхнулися, допомагаючи їй відвідувати школу. 

ПРАВИЛА ШКОЛИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО ШТАТУ 
Важливо розуміти правила та процедури нашої школи, а також законодавство Washington State, щоб забезпечити 
успішне навчання дитини в школі. Згідно із Законом штату про обов'язкове відвідування школи, який називають 
Becca Bill, діти у віці від 8 до 17 років зобов'язані відвідувати державну або приватну школу або навчатися за 
затвердженою округом шкільною програмою своєї школи. Зарахування дітей у віці 6–7 років до школи не є 
обов'язковим. Однак, якщо батьки зарахують дитину у віці 6–7 років до школу, вона зобов'язана постійно її 
відвідувати. Молодь у віці після 16 років може бути звільненою від обов'язку відвідувати державну школу, якщо 
вона відповідає певним критеріям. http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225 

Ми, школа, зобов'язані щодня стежити за відвідуваністю й повідомляти вас у випадку відсутності дитини без 
поважної причини. 

Якщо учень має три пропуски занять без поважної причини за місяць, Закон штату (RCW 28A.225.020) ) 
зобов'язує нас призначити зустріч із вами та вашою дитиною, щоб виявити, що їй заважає регулярно відвідувати 
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школу, і визначити, яку підтримку можна забезпечити для регулярного відвідування. Округ зобов'язаний 
розробити план, для чого може знадобитися провести певне оцінювання, щоб визначити, як найкраще можна 
задовольнити потреби вашої дитини та знизити кількість пропусків. 

У початковій школі після п'яти пропусків занять із поважної причини за місяць або десяти чи більше за рік 
шкільний округ зобов'язаний зв'язатися з вами, щоб призначити зустріч у взаємно зручний, розумний час за 
участю принаймні одного співробітника округу, щоб визначити, що заважає учневі регулярно відвідувати школу 
та яку підтримку можна надати для забезпечення регулярного відвідування. Зустріч не потрібна, якщо учень 
надасть довідку від лікаря або пропуск занять буде заздалегідь узгоджено в письмовій формі та батьки, учень і 
школа складуть план, який дасть дитині змогу не відстати в навчанні. Якщо ваша дитина навчається за 
індивідуальним навчальним планом або планом 504, група, яка підготувала план, повинна зібратися знову. 

Якщо учень має 7 пропусків занять без поважної причини за місяць або 15 пропусків за навчальний рік, ми 
зобов'язані подати заяву до суду у справах неповнолітніх, повідомивши про порушення Закону про обов'язкове 
відвідування школи RCW 28A.225.010. Якщо дитина продовжить прогулювати заняття, можливо, вам 
доведеться стати перед судом. 

В окрузі Auburn ми встановили правила відвідуваності, які допомагають забезпечити регулярне відвідування 
учнями школи. Учні, відсутні без представленої батьками поважної причини, вважаються такими, що прогулюють 
школу. Правило Auburn School District № 3121 визначає припустимі поважні причини відсутності й уточнює 
повноваження директора школи визначати, чи відповідає відсутність цим критеріям. 

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ 

• Установіть регулярний час сну та ранковий розпорядок. 
• Готуйтеся до школи з вечора, виконуючи домашнє завдання та забезпечуючи гарний сон. 
• Довідайтеся, у який день починаються заняття в школі, і переконаєтеся, що в дитини є всі необхідні 

щеплення. 
• Дозволяйте своїй дитині залишатися вдома, тільки якщо вона дійсно хвора. Пам’ятайте, що скарги 

на болі в животі або головний біль можуть бути ознакою занепокоєння, а не причиною залишатися 
вдома. 

• Уникайте запису на різні прийоми та тривалих поїздок у періоди навчальних занять у школах. 
• Підготуйте запасні плани, як дістатися до школи, якщо відбудеться щось непередбачуване. 

Зателефонуйте до членів родини, сусідів або другого з батьків. 
• Стежте за відвідуваністю вашої дитини. Пропуск понад 9 днів може спричинити для вашої дитини 

небезпеку відставання. 

• Поговоріть зі своєю дитиною про важливість відвідуваності. 

• Поговоріть із вчителями своїх дітей, якщо помітите раптову зміну їхньої поведінки. Така зміна може бути 
пов'язана з певними подіями в школі. 

• Заохочуйте дитину до корисних занять після школи, зокрема спортом або в гуртках. 

З повагою, 

Rhonda Larson 

Заступник інспектора шкільного округу, відділ роботи з 
родинами та успішного навчання Auburn School District 
 

 

Ім'я та прізвище учня:  Клас:  Школа:     
 

Ваш підпис нижче означає, що ви прочитали та зрозуміли правила й процедури Auburn School District, які 
стосуються відвідуваності. 
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