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• Mam katar 
lub lekki kaszel, bez 
innych objawów. 

 
• Nie przyjmowałem 

żadnych 
leków 
przeciwgorączkowych w 
ciągu ostatnich 24 
godzin i nie miałem 

gorączki w tym  

czasie. 

 

• Nie wymiotowałem  

ani nie miałem 

biegunki w ciągu 

ostatnich 24 godzin. 

 

• Mam gorączkę 
powyżej 99,6°F. 

 
• Wymiotuję lub mam 

biegunkę. 
 

• Moje oczy są 
zaczerwienione i 
pojawia się w nich 
wydzielina. 

 

• Mam kaszel, który 
nie pozwala mi 
zasnąć. 

 

• Boli mnie gardło. 

• Mam gorączkę 

powyżej 99,6 °F 

dłużej 

niż 2 dni. 

• Mam gorączkę 

powyżej 99,6 °F 

dłużej 

niż 2 dni. 

• Mam gorączkę 

powyżej 99,6 °F 

dłużej 

niż 2 dni. 

 

• Wymiotowałem lub 

• Mam gorączkę 

powyżej 99,6 °F 

dłużej 

niż 2 dni. 

 

• Wymiotowałem lub 

• Mam gorączkę 

powyżej 99,6 °F 

dłużej 

• Mam gorączkę powyżej 
99,6°F dłużej niż 2 dni. 

 
• Wymiotowałem lub 

miałem biegunkę dłużej 
niż 2 dni. 

 
• Mam katar od ponad 

tygodnia i mój stan się nie 
poprawia. 

 
• Nadal mam symptomy 

astmy po wzięciu moich 
normalnych leków na 
astmę (zadzwoń pod nr 
911, jeśli mam kłopoty z 
oddychaniem po 
zastosowaniu inhalatora). 

 
• Boli mnie gardło. 

PRZEWODNIK DLA RODZIN UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHICAGO 
 

CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY WSPIERAĆ SWOJE DZIECKO I JEGO OBECNOŚĆ W SZKOLE? 
Codziennie przed pójściem do szkoły:  
• Wstań odpowiednio wcześnie, aby uniknąć pośpiechu z rana  
• Dopilnuj, aby dziecko zjadło śniadanie w domu lub zadbaj o to, 
aby zrobiło to w szkole 
• Mówiąc o szkole, używaj pozytywnego języka  
• Poproś dziecko, aby nie chodziło do sklepu przed zakończeniem 
zajęć szkolnych dzięki czemu nie będzie się spóźniać  
• Powiedz dziecku, czy odbierasz je po zajęciach, czy też będziesz 
na nie czekać w domu  
• Ty znasz swoje dziecko najlepiej. Pozwól mu zostać w domu 
wyłącznie wtedy, kiedy jest rzeczywiście chore 
 
 

Codziennie po przyjściu ze szkoły:  

Zapytaj dziecko, jak minął dzień 

Sprawdź, jaka praca domowa została zadana 

Sprawdź, czy musisz podpisać jakieś uwagi ze szkoły 
 
Wieczorem przed dniem szkolnym:  
• Przygotuj plecak/torbę dziecka 
• Przygotuj lunch, jeśli trzeba 
• Przygotuj mundurek oraz strój na wf, jeśli jest potrzebny 
• Dopilnuj, aby co noc dziecko kładło się spać o właściwej 
godzinie  
• Nastaw budzik lub ustaw taką funkcję na telefonie 
komórkowym

 KIEDY NALEŻY POZWOLIĆ DZIECKU ZOSTAĆ W DOMU? 
  

  
 

 

Wyślij mnie do szkoły, jeżeli… Pozwól mi zostać w domu, jeżeli… Wezwij lekarza, jeżeli… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ? 

  
  

 

 

 

Numer telefonu do szkoły:  
___________________________ 
 
Główne biuro ds. bezpieczeństwa i 
ochrony: 
773-553-3030 
 

Gorąca linia wsparcia rodziców: 
773-553-3223 (FACE) 
 
W nagłych wypadkach należy 
dzwonić pod nr 911 

JAK OBECNOŚĆ W SZKOLE WPŁYWA NA 
WYNIKI W NAUCE? 

 

!  

Uczniowie, którzy notorycznie są nieobecni w 
szkole lub wagarują osiągają zazwyczaj niższe 
wyniki na testach i trudno im będzie skończyć 

szkołę. 
 

!  

Obecność w szkole jest konieczna do 
zaangażowania się w zajęcia. Kiedy dziecko jest 

nieobecne powstają zaległości w nauce. 
 

!  

Uczniowie, którzy często są nieobecni, mają 
trudności z odnalezieniem w szkole poczucia 

wspólnoty. 
 

JEST TO… 
 

Notoryczna nieobecność 
Jeżeli Twoje dziecko ma 10% nieobecności 

w szkole (usprawiedliwionych i/lub 
nieusprawiedliwionych); w ciągu 180 dni roku 

szkolnego jest to 18 dni. 
Notoryczne wagarowanie 

Twoje dziecko ma 5% nieobecności w szkole 
(nieusprawiedliwionych); w ciągu 180 dni roku 

szkolnego jest to 9 dni. 



 

 
Biuro ds. wsparcia i zaangażowania ucznia | Biuro ds. studiów i kariery zawodowej   

Wydział ds. obecności i absencji 
 Biuro ds. wsparcia i zaangażowania ucznia 

 

 

 

 

JAK MOGĘ BYĆ NA BIEŻĄCO Z ŻYCIEM SZKOLNYM MOJEGO DZIECKA? 
1. Portal dla rodziców:  

 Zarejestruj się w swojej szkole, aby otrzymywać regularne powiadomienia na temat obecności i ocen dziecka za 
pośrednictwem systemu komunikacji z rodzicami 

2. Zaangażuj się w życie szkoły jako rodzic 

 Bierz udział w programach i wydarzeniach kierowanych do rodziców, które organizowane są przez szkołę, np. Rada 
Rodziców i wywiadówki 

 Korzystaj z możliwości spotkania się z nauczycielami swojego dziecka  

 Bierz udział w wydarzeniach promujących życie szkoły 
3. Zadawaj pytania:  

 Pytaj codziennie dziecko o to, co dziś robiło 

 Poproś o pokazanie prac wykonywanych w szkole, aby sprawdzić, czy trzeba odrobić zadanie domowe lub podpisać 
uwagę 

 Zapytaj pracowników szkoły o to, co możesz uczynić, aby wspierać edukację swojego dziecka  

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
CZY MOJE DZIECKO MUSI CHODZIĆ DO SZKOŁY? 

Tak, dzieci w wieku 6-17 lat zamieszkałe w Chicago muszą zostać zapisane i mają obowiązek chodzić do szkoły. Po zapisaniu, 
nawet jeżeli dziecko jest młodsze niż 6 lat lub starsze niż 17 lat, ma ono obowiązek regularnie chodzić do szkoły. 

 

KIEDY NIEOBECNOŚĆ UZNAJE SIĘ ZA CZĘŚCIOWĄ, A KIEDY ZA CAŁODNIOWĄ? 
Obecność krótsza niż 300 minut na lekcjach, ale dłuższa niż 150 minut uznawana jest za nieobecność częściową. Uczestnictwo 
w zajęciach przez mniej niż 150 minut uznaje się za całodniową nieobecność. 

CZY USPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ DALEJ KWALIFIKUJE SIĘ JAKO NIEOBECNOŚĆ? 
Tak, usprawiedliwienie podaje powód nieobecności dziecka, co pozwala uniknąć zaklasyfikowania nieobecności jako wagarów. 
Jednakże, jakikolwiek przypadek nieobecności ucznia w szkole, kwalifikuje się jako nieobecność. 

CZY ZAMIAST DOSTARCZENIA USPRAWIEDLIWIENIA MOŻNA ZADZWONIĆ DO SZKOŁY I WYJAŚNIĆ, DLACZEGO DZIECKO JEST 
NIEOBECNE? 

Nie, aby nieobecność nieusprawiedliwiona stała się obecnością usprawiedliwioną, zgodnie z regulaminem szkół publicznych 
w Chicago po powrocie do szkoły uczeń musi przynieść ze sobą usprawiedliwienie wskazujące uzasadnioną przyczynę 
nieobecności. 

 

CO MAM ZROBIĆ, KIEDY MOJE DZIECKO NIE CHCE IŚĆ DO SZKOŁY? 
Rodziny powinny uświadomić sobie, że chodzenie dziecka do szkoły jest bardzo ważne i powiadamiać szkołę o problemach 
dziecka w tym zakresie. Szkoła będzie współpracować z rodziną, aby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Pozwalanie dziecku na 
pozostanie w domu prowadzi do jeszcze większych trudności.  

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE SPÓŹNIANIA SIĘ NA LEKCJE LUB NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI? 
„Regulamin szkół publicznych w Chicago” przewiduje karę pozostawienia ucznia w szkole po lekcjach lub zawieszenie jego praw 
(NIEDOPUSZCZALNE jest zostawianie ucznia po lekcjach za karę poza szkołą) za nadmierne wagarowanie lub spóźnianie się na 
lekcje. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji szkoła nie może usunąć dziecka z listy uczniów z powodu wagarowania lub 
spóźniania się na lekcje. Twoje dziecko może jednak mieć zaległości w szkole. 

WAŻNE DATY 
 Wywiadówki i spotkania rodziców z nauczycielami to bardzo ważne wydarzenia, podczas których można lepiej poznać szkolne 

życia dziecka. 

 Zadbaj o to, aby Twoje dziecko nie opuszczało lekcji w inne niż dni wolne od szkoły lub wycieczki. Podczas roku szkolnego 
zaplanowano czas na rodzinne podróże czy inne zobowiązania. 
 

 

Jakie dni są wolne od szkoły? 

Labor Day (Święto pracy) Columbus Day (Dzień Kolumba) 

School Improvement Day(s) (Dzień/Dni na rzecz 
Rozwoju Szkoły) 

Veterans Day (Dzień weterana) 

Przerwa świąteczna (Święto Dziękczynienia) Ferie zimowe 

Martin Luther King Jr.’s Birthday Holiday (Dzień 
urodzin Martina Luthera Kinga Jr.) 

Presidents' Day (Dzień Prezydentów USA) 

Przerwa wiosenna Memorial Day (Dzień Pamięci Narodowej) 

Wakacje 


