Vietinės Autoriteto
agentūros dalyvavymas

Susisiekimas iš TCA
Jeigu mokynio nėra mokykloje (TCA) ir mes
negavome jokios informacijos/priežąsties iš
namų apie nebūvimą mokykloje, tada mes:


Atsiūsyme jums SMS žinutę su šia informacija.



Jeigu mes negausime atsakymo į SMS
žinutę tada darbuotojas ir jūsų vaiko
progreso komandos jums bandys
paskambinti, kad sužinotu priežąstį dėl
nebūvimo mokykloje.



Jeigu negalėsime susisiekti su jūmis telefonu ar SMS žinute tada mes aplankysime jus namuose.

Papildomai, mes norėtume, kad šeimos
visada būtų informuotos apie pasikeitimus
ar nukritimą lankomume, ir mes jums reguliariai siūsyme laiškus, kad jus šią informaciją žinotūmėte.
Kai lankomumas nukris žemiau 92% ir bus
kiles susirūpynimas, tėvai bus pakviest į
susirinkimą mokykloje su progreso darbuotoju aptarti ir pasišnekėti kaip
lankomumas galėtu būti pagerintas ir kaip
galima padėti to pasiekti.

TCA mokykloje mes darome viską ką
galime, kad padėtume mokiniams ir
skatiname lankyti mokyklą reguliariai.
Pasiekti pilną potencialą ir turėti patį
geriausią lankomumą.
Kai mokinio lankomumas yra rimtas
susirūpinimas, bylos yra perduodamos į
vietines Autoriteto agentūras ir EWO
servisą. Tai gali būti rezultatas siekiant
teisminio būdo.

Thomas Clarkson
Academy

Q. Ką sako įstatymas?
A. Tai yra kiekvieno tėvo atsakomybė užtikrinti
reguliarų mokyklos lankomumą ir
nesugebėjimas to padaryti nuves link
baudžiamosios atsakomybės. Nesugebėjimas
užtikrinti, kad vaikas reguliariai lanko
mokyklą—tai yra kriminalinis nusikaltimas, su
mokyklos pagalba ir lankomumo pereikūnės / ar
vietinės autoriteto agentūros jeigu jūsų vaiko
lankomumas nepagerės tada švietimo ministerijos pareikūne imsis vieno iš šių veismų:




Bauda yra £60 (jeigu sumokama per 21
dieną), pakyla iki £120 (jeigu sumoketa po
21 dienos bet iki 28 dienų periodo).
Nesumokėjimas baudos nuves iki
baudžiamojo kaltinimo.
Baudžiamasis kaltinimas magistro teisme.
Jeigu nutestas/ nuteisti, abu tėvai bus teismo
baudžiami, galima bauda iki £2,500 kiekvienam tėvui ir / arba iki 3 mėnesių lais-

Lankyk daugiau = Pasieksi daugiau

LANKOMUMO
INFORMACIJA
Tėvams, globėjams ir mokiniams

vės atėmimo bausmė.
Lithuanian Sept 16

MOKINIŲ LŪKĖSČIAI

LANKOMUMO LŪKĖSČIAI
Thomas Clarkson yra puiki vieta ir kiekvienas
mokinys turi lankyti kiekvieną dieną. Mes
turimes vienas geriausių galimybių rajone and
skatiname mokinius pasiekti geriausių galimybių ir tikslų ir visko ko mes siūlome.
Thomas Clarkson Akademijoje visi mokiniai
turi tikslą, lankomumas 96% (minimum).
Nesugebėjimas reguliariai lankyti mokyklos
suteiks nepilną išsilavinimą, karierą ir
gyvenimo galimybes.
Kad mokiniai pasiektu pačius geriausius rezultatus per akademinius metus, puikus
lankomumas yra vienas iš svabiausių
aspektų.

Mes tikimės, kad visi mokiniai atvyktų į
mokyklą laiku ir pasiruošę visai dienai.

TĖVŲ IR GLOBĖJŲ
ATSAKOMYBĖ

Iš mokinių yra tikimasi, kad būtu
mokykloje ne vėliau kaip 8:20 val ryte,
nes pirma pamoka prasideda 8:30val.

Kiekvienas vaikas turi teisę gauti išsilavinimą. Tai yra tėvų/globėjų atsakomybe
užtikrinti, kad vaikas atvykstą į mokyklą
laiku ir kiekvieną dieną, kad pradėtu
pamokas 8:30val ryte.

Visi mokiniai turi užsirašyti savo
lankomumo duomenis savo knygutėje
kiekvieną savaitę ir parodyti savo
tėvams/globėjams.

Kiekviena praleista diena turi būti tėvų
paaiškinta ir kitomis aplinkybėmis
įrodymai gali būti reikalingi paremiant
nelankomumą.
Nelankomumo atvėju, tėvai ir globėjai
TURI:

Ar žinojote...???


1 diena praleista per mėnesį
= 2 savitės praleistos per metus



17 dienų praleistų per metus = 1
pažimys žemesnis GCSE
rezultatuose

Informuoti Akademiją iki 8:30val.
Nelankomumas gali būti praneštas skambinant 01945 585237 (opt 2, tada opt 1)
arba
Naudokite internetine nelankomumo
pranešimo formą, kurią galite rasti mūsų
internetiniame puslapyje
www.thomasclarksonacademy.org
parent/carer pasirinkimo stulpelyje.

Ar žinojote...????

90% gal ir skamba gerai bet, tai yra
lygu VIENAI DIENAI per savaitę.

Jeigu turi 90% kiekvienais metais, 5
akademinius metus iš eilės - tai
lygu PUSĖ AKADEMINIŲ METŲ
praleistų.
Mokinys su 80% tokiu pačiu metu,
lygu praleistu PILNUS akademinius
mokyklos metus.

