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Правила відвідування GVA 
 

Регулярне відвідування всіх учнів є важливим ключовим фактором їх успіху. Значно багато  зпропусків шкільних занять має 
довгострокові негативні наслідки для учнів, такі як менші досягнення та нижчі показники успішності навчання. Рада Школи 
не виправдовує відсутність учнів у школі за відпустку чи інші неекстрені поїздки. 
 
ВИПРАВДАНІ ВІДСУТНІСТІ: 
1. Особиста хвороба учня 
2. Хвороба в родині учня 
3. Смерть у сім'ї 
4. Карантин через інфекційну хворобу; 
5. Релігійні свята 
6. Медичний / стоматологічний / юридичний прийом (потрібне підтвердження від провайдера) 
7. За визначенням директора (лише за надзвичайних обставин - не для відпусток) 
 
НЕВИПРАВДАНІ ВІДСУТНІСТІ: 
1. Пропустили автобус 
2. Будь які неполадки з автомобілем  
3. Позаштатні доручення 
4. Покупки 
5. Відпустка (Відпустка не є схваленою причиною відсутності в штаті Огайо.) 
 
ПРОЦЕС 
Для виправданої відсутності потрібна записка або телефонний дзвінок від батьків із зазначенням, чому учень не був у школі. 
  

• Якщо батьки заздалегідь знають, що учень буде відсутній у школі, вони повинні зателефонувати або надати підписану 
записку до шкільного офісу, як тільки дізнається про відсутність. 
• Якщо про відсутність НЕ відомо заздалегідь, батьки повідомляють школу по телефону до 9 ранку в день відсутності. Якщо 
ніхто не може відповісти на телефонні дзвінки, батьки залишають голосове повідомлення. 
• Медична перевірка може знадобитися для будь-яких виправданих пропусків через особисту хворобу, яка кількість пропусків 
перевищує 60 годин у навчальному році, або після 5 днів поспіль пропусків через хворобу. Медична перевірка буде визначатися 
як довідка лікаря або психолога про те, що існує фізичний або психологічний стан, який не дозволяє відвідувати школу. 
 
ПОВЕРНЕННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ 
Виправдані відсутності: Після повернення до школи кожен відсутній учень повинен негайно домовитись зі своїми 
викладачами про пропущені домашні завдання. Всі завдання повинні бути виконані та роботи будуть зараховані у всіх класах. 
 
Невиправдані відсутності: Учням, які відсутні в школі з причин, не дозволених законодавством штату, не дозволяється 
перездавати домашні завдання. У разі відсутності через сімейні канікули втрачені завдання вважатиметься нулем. 
 
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ В УМОВАХ COVID-19 
• Перед тим, як прийти до школи, батьків просять щоденно проводити оцінку стану здоров’я свого учня. 
• Кожен, хто виявляє симптоми COVID-19, повинен сконтактуватися зі своїм лікарем первинної медичної допомоги, і вони 
отримають інструкції щодо тестування. Повідомляючи про відсутність, батьки та персонал повинні вказати причини 
відсутності та вказати наявні симптоми. 
• Сім'ї повинні повідомити школу, якщо їм був поставлений діагноз COVID-19, контактував з особою, хворою на 
COVID-19, або, якщо у члена їхньої родини є підозри на захворювання COVID-19. 
• Усі учні та співробітники будуть дотримуватися вказівок Департаменту охорони здоров’я округу Куяхога щодо відвідування 
школи та повторного прийому до школи після позитивного діагнозу COVID-19 / позитивних результатів тесту, включаючи 
самокарантин протягом 14 днів. 

o Учні, які перебувають на карантині через сімейну хворобу, будуть брати участь у дистанційному навчанні протягом 
усього періоду їхнього карантину. Будуть застосовуватися всі правила дистанційного навчання та правила 
відвідування. 

• Відпустки під час навчання, особливо тим штатам, які повідомляють про позитивні показники тестування на COVID-
19 від 15% або вище (згідно з CDC), НЕ БУДУТЬ ДОТРИМУВАНИМИ. GVA залишає за собою право відкликати сім'ї, 
які не виконують їх, і вирішили пропустити час навчання під час відпустки. Для студентів у відпустці не буде можливості 
дистанційного навчання. 
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ВІДСТЕЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО  ВІДВІДУВАННЯ НА 2020-2021 РОКИ 
 

GVA надасть можливість синхронного дистанційного навчання під керівництвом викладачів на 2020-2021 навчальний рік. 
Цей варіант вимагатиме зобов’язань кожної чверті (до початку кожного чверті), щоб ми могли відповідно планувати 
технологічні процеси. У цих ситуаціях відвідуваність відстежується так само, як і погодинна, особиста інструкція. Викладачі 
повинні визначати погодинну відвідуваність на підставі даних про реєстрацію та дані про вихід. Вчителям пропонується 
перевірити значення відвідування вибраного вчителем методу, наприклад,  неоцінювальний тест на кінець уроку, опитування 
або анкетування (не пов’язані з уроком і непередбачувані) в кінці уроку, або запитання учнів питання навмання протягом 
навчального семестру. 
 

ВИПРАВДАНІ ВІДСУТНІСТІ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: 
На додаток до причин, перелічених на початку цих правил, відсутність дистанційних веб-інструкцій може вважатися 
виправданою за таких обставин, за попередженням батьків / опікуна: 

 

1. Тимчасове відключення Інтернету для окремих студентів чи домогосподарств; 
2. Несподівані технічні труднощі для окремих учнів чи домогосподарств, такі як скидання паролів або оновлення 
програмного забезпечення, що відбуваються під час уроку дистанційного навчання під керівництвом вчителя; 

3. Несправність пристрою, що належить GVA, для якого GVA надає технічну допомогу, ремонт або заміну. 
 

НЕВИПРАВДАНІ ВІДСУТНІСТІ: 
На додаток до причин, перелічених на початку цих правил, відсутність дистанційних веб-інструкцій буде 
вважається невиправданим за таких обставин: 

 

1. Батьки / опікуни не телефонують і не повідомляють офіс про технічні несправності та / або втрату Інтернету, 
2. Батьки / опікуни не повідомляють офіс, зустріч або хворобу, а студент не присутній в Інтернеті 
3. Студент не відображається на Zoom і не реагує 
4. Студент не виконує завдання перед класом 

 
ЗВИЧАЙНІ ПРОГУЛИ І НАДМІРНА ВІДСУТНІСТЬ: 
Відсутності поділяються на дві категорії: «Звичний прогул» і «Надмірна відсутність». 
Прогули документуються годинами, а не днями; тому запізнення теж є фактором. 
 

1.  Визначення поняття “Надмірно відсутній” (Невиправдані та Виправдані Відсутності) 
•  Відсутність 38 або більше годин (приблизно 6 днів) протягом одного навчального місяця із законним виправданням 
або без нього 

•  Відсутність 65 або більше годин (приблизно 10 днів) протягом одного навчального року з законним виправданням або 
без нього 

Учням, визнаним “надмірно відсутніми” за будь-якої з цих обставин, шкільний округ надішле лист із повідомленням про 
надмірну відсутність. На той час не потрібно буде вживати жодних подальших дій, але, якщо відсутність продовжуватимуться, 
подальші дії можуть застосовуватися. 
 

Хронічна відсутність, згідно із Акту "Every Child Succeeds" визначається як відсутність 10% або більше навчального року 
з будь-якої причини. Він включає виправдані та невиправдані. Це також буде відстежуватися протягом року. 
 
2.  Визначення поняття “Звичний прогул” (Невиправдані відсутність) 

• Відсутність 30 або більше годин поспіль (приблизно 4 ½ дні) без законного виправдання 
• Відсутність 42 або більше годин (приблизно 6 ½ днів) протягом одного навчального місяця без законного виправдання 
• Відсутність 72 або більше годин (приблизно 11,5 днів) протягом одного навчального року без законного виправдання 

 
Студенти, які за будь-якої з цих обставин мають "звичні прогули", буде відправлено до офісу Школи до відповідальної особи 
за відвідування. Ця відповідальна особа  зв’яжеться з батьками щодо дати та часу зустрічі, призначеної шкільною Групою 
втручання щодо відсутності (AIT), яку батьки повинні відвідати. Відсутність може призвести до того, що шкільний округ 
звернеться до Служби захисту дітей. Під час цієї зустрічі АІТ розробить План втручання щодо відсутність, в якому, як 
очікується, будуть брати участь батьки. АІТ школи буде моніторити та оцінювати план втручання під час впровадження. 
Недотримання та невиконання вимог плану призведе до того, що округ подасть офіційну скаргу до суду з питань неповнолітніх. 
 
Якщо студент не зможе взяти участь у сімдесяти двох (72) годинах поспіль навчальних можливостей, він / вона буде 
автоматично виключений. Це означає, що після 12 днів поспіль невиправданих відсутностей (включаючи сімейні 
канікули) студент буде виключений з GVA і втратить своє місце. 
 
Для того, щоб максимізувати щоденні інструкції Вашої дитини, важливо, щоб вона регулярно відвідувала школу. Будь ласка, 
допоможіть шкільному округу докласти всіх зусиль, щоб забезпечити відвідування вашої дитини. 


