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⚫ Regularna obecność w szkole jest kluczowa dla zapewnienia 
dzieciom optymalnego startu w życiu 

⚫ Celem powinno być 100% obecności 

⚫ Uczniowie, którzy regularnie opuszczają szkołę lub spóźniają 
się, często mają opóźnienia w nauce i gorzej radzą sobie z 
egzaminami 

⚫ Dobra frekwencja pomaga również pokazać potencjalnym 
przyszłym pracodawcom, że młody człowiek jest niezawodny 

⚫ Badania sugerują, że uczniowie, którzy regularnie uczęszczają 
do szkoły, rzadziej angażują się w zachowania antyspołeczne i 
przestępczość 

Jak procent obecności w szkole przekłada się na utratę 
czasu nauki: 

95% 9 dni = 54 straconych lekcji 

90% 19 dni = 114 straconych lekcji 

85% 29 dni = 174 straconych lekcji 

80% 38 dni = 228 straconych lekcji 

75% 48 dni = 288 straconych lekcji 

⚫ Ważne jest również punktualne przychodzenie do szkoły. 

⚫ Jeśli dziecko codziennie spóźnia się do szkoły, jego nauka 
cierpi na tym 

Codzienne spóźnienia w ciągu roku szkolnego składają się 
na stracony czas nauki w ciągu roku akademickiego. 

5 minut spóźnienia = strata 6,5 dni nauki 

15 minut spóźnienia  = strata 10 dni nauki 

20 minut spóźnienia  = strata 13 dni nauki 

30 minut spóźnienia  = strata 19 dni nauki 

 

 

Opuszczanie 
szkoły ma konsekwencje! 
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⚫ Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest zapewnienie by dziecko 
korzystało z odpowiedniej edukacji 

⚫ Regularna szkoła obecność w szkole jest ważna dla 
zapewnienia dzieciom optymalnego startu w życiu 

⚫ Dzieci, które regularnie opuszczają szkołę, często mają 
opóźnienia w nauce i mogą odczuwać nasilony niepokój 

⚫ Dobra frekwencja pomaga pokazać potencjalnym 
pracodawcom, że młody człowiek jest niezawodny 

 

Punktualne przychodzenie do szkoły jest ważne. 
Jeżeli dziecko codziennie spóźnia się do szkoły, jego 
nauka cierpi na tym. 

5 minut spóźnienia = strata 3 dni nauki 

10 minut spóźnienia = strata 6,5 dni nauki 

15 minut spóźnienia  = strata 10 dni nauki 

20 minut spóźnienia  = strata 13 dni nauki 

30 minut spóźnienia  = strata 19 dni nauki 

 

 

Opuszczanie 
szkoły ma konsekwencje! 
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