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ЗВИЧКА, РЕГУЛЯРНО ВІДВІДУВАТИ ШКОЛИ 

У чому різниця між відсутністю з поважної причини та відсутністю без поважної причини? 
Відповідно до законів штату, відсутність вважається «виправданою» лише з таких причин: 
1. Хвороба 
2. Смерть близького родича учня (один день, якщо похорон проводиться в Каліфорнії, і три дні, 
якщо похорон проводиться за межами Каліфорнії) 
3. Для надання медичних, стоматологічних, офтальмологічних послуг чи хіропрактора. 
4. Дотримання релігійного свята чи церемонії. 
5. Явка до суду (має бути надано документ із іменем учня) 
 
Всі інші причини відсутності вважаються перепустками без поважної причини згідно із законом 
штату Каліфорнія. Якщо у вас є особливі обставини, і ви не впевнені, чи буде воно з поважної 
причини, зверніться до директора вашої школи. 
 
Якщо ваш учень хворий. Хіба моїй дитині не слід залишатися вдома у разі появи симптомів 
захворювання? Здоров'я та безпека наших студентів є найвищим пріоритетом. Якщо у вашої 
дитини жар, блювання або інші серйозні симптоми, ваша дитина занадто хвора, щоб йти до 
школи. Учень може пропустити до 10 днів без підтвердження хвороби медичного працівника. 
Якщо ви приводите дитину до лікаря, обов'язково попросіть довідку від лікаря із зазначенням дати 
відвідування лікарні, із зазначенням необхідності додаткових днів, вашій дитині залишатися вдома 
та діагнозу. Після повернення дитини до школи надайте документи до головного офісу (не 
вчителю), і ці відсутності будуть зареєстровані як перевірені, і не будуть забрані від 10 днів, 
дозволених пропусків. 
 
А як щодо надзвичайної ситуації у сім'ї? Якщо зламається машина чи до лікарні потрапив родич, 
то це відсутність з поважної причини? Відповідно до законів штату, невідкладні сімейні обставини 
не вважаються відсутністю з поважних причин. 
 
Транспорт – проблема для моєї родини.  
Що я можу зробити? Ми пропонуємо проїзні квитки на автобуси, які ви можете взяти до San Juan 
Central. У деяких школах округу San Juan, створені клуби безпечної ходьби та аналогічні ініціативи 
для допомоги дітям та сім'ям, які йдуть пішки до школи та зі школи. Щоб дізнатися, чи є у вашій 
школі така програма, або якщо ви хочете створити подібну програму, поговоріть із директором 
школи. 
 
Повідомлення про відсутність. 
Якщо учень був відсутній або запізнився, батьки чи опікуни повинні зателефонувати до відділу 
відвідуваності школи, до початку занять того ж дня. Повідомлення має включати наступне: дату 
повідомлення, повне ім'я учня, ім'я (імена) вчителя, клас, дату (дати) відсутності, причину 
відсутності, а також ім'я та спорідненість особи, яка залишила повідомлення. Прогули, що не 
підтверджені протягом п'яти навчальних днів, будуть записані як прогули. 
 
Що таке хронічні прогули?  
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Хронічні прогули визначаються, коли учень, який пропустив 10 або більше відсотків навчального 
року з будь-якої причини. 
Вам не потрібно так упускати ситуацію, щоб піднімати тривогу, коли вже пізно. Учні, які відсутні 
без поважної причини протягом трьох повних або неповних днів за один навчальний рік, або 
запізнилися більш ніж на 30 хвилин без попередження або поважної причини, тричі протягом 
навчального року, вважаються прогульниками занять відповідно до законодавства штату. 


