ATTENDANCE GUIDE FOR PARENTS/CARERS – POLISH
ZNACZENIE regularnego uczęszczania
Zawsze byliśmy dumni z bliskim, związku spółdzielczego, który istnieje
między Akademii i domu nad kwestią obecności. Najwyraźniej oboje rodzice /
opiekunowie i nauczyciele chcą dzieci regularnie i tylko uczestniczyć
być nieobecny w Akademii, gdy jest to absolutnie konieczne. Dzieci same w
sobie również, że lepiej wykorzystać ich tegorocznej edukacji gdyby
Uczestnicy są dobre.
W ramach naszej pozytywnej nagrody, dzieci mające się Zielony: - zawsze
dotrzeć na czas i są rozliczane i gotowy do rozpoczęcia lekcji.
Co obiecujemy zrobić, aby pomóc dzieciom osiągnąć dobrą frekwencję:
Liczy się każda minuta
Przekroczenie terminu = Przegrany Learning (poniżej dane są wyliczane w
ciągu roku szkolnego)
5 minut później każdy dzień 3 dni stracił
10 minut każdego dnia późno stracił 6,5 dni
15 minut każdego dnia późno stracił 10 dni
20 minut każdego dnia późno stracił 13 dni

30 minut każdego dnia późno stracił 19 dni
UCZESTNICTWO W Założeniach DZIAŁANIA
Kategorie nieobecności:
Upoważniony nieobecność jest jeden, który Akademia jest dozwolone przez DFE
dać zgodę na. Każda inna nieobecność jest rejestrowana jako
nieusprawiedliwiona nieobecność.
Po uwzględnieniu konkretnych okoliczności, następujące rodzaje nieobecności
z Akademii zwykle liczone jako autoryzowany.
 Choroba (Akademia powiadomiony o braku)
 (o ile karta mianowanie) stomatologicznego lub wizyt lekarskich
 Wykluczenie z Akademii
Następujące rodzaje nieobecności muszą liczyć jako niedozwolone i może
skutkować grzywną:
 Nieobecności dla których nie otrzymujemy wyjaśnienie
 Przekroczenie terminu - po rejestru została podjęta
 urlopy wypoczynkowe
 zakupy w godzinach Akademii kupić jednolite buty, fryzury
 Minding dom / opiekę nad młodszymi rodzeństwa
, ➢ prywatnych wizyt w parkach rozrywki i podobnych zdarzeń, w tym czasie
podróży do czasu powrotu po wizycie
Należy pamiętać, że jeśli dziecko jest regularnie późno do szkoły, tylko
może zarobić 1 smilie tego dnia. Obecność i punktualność jest ważnym
aspektem podejścia "pozytywną nagrodach.

Mamy nadzieję, że ta broszura będzie przydatna i że dzieci, rodziców /
opiekunów oraz Akademii mogą ze sobą współpracować, aby doprowadzić
frekwencję dzieci do 100 procent.
Jeśli chcesz zapytać o coś w ulotce, prosimy o kontakt z Wychowawca
dziecka.

Numer telefonu Academy 01270 814040.
Co pytamy was zrobić:
 Należy zachęcać dziecko, aby dojść do Akademii w odpowiednim czasie na
początku dnia:
KS2 (Juniorzy) 08:45
EY / KS1 (Niemowlęta) 09:00 (drzwi otwarte na 8.50am)
Nie mamy innego wyjścia, jak uznać trwałą spóźnienia, bez dobrego powodu,
jak nieusprawiedliwiona nieobecność.
 Proszę zadzwonić do biura Akademii jak najszybciej, jeśli dziecko będzie
nieobecne.
 Należy upewnić się, że dziecko przynosi do wiadomości wyjaśnienia dla
nauczyciela w klasie, gdy on / ona wraca. nauczyciele mają notatki, aby
wypełnić i podpisać, jeżeli jest to bardziej wygodne.
 Spróbuj wprowadzać żadnych badań lekarskich i stomatologicznych, w miarę
możliwości, w czasie wakacji lub po godzinach Akademii. Proszę zabrać ze
sobą kartę termin do biura Akademii.
 Urlop w czasie roku szkolnego nie są już dozwolone.
Rodzice / opiekunowie powinni mieć świadomość, że z powodu zmian w prawie,
we wrześniu 2013 święta w czasie trwania nie może zostać zatwierdzona przez
Akademię. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność w czasie trwania może
spowodować Fixed Penalty dzieła wydawanego przez Radę Cheshire East.
 Brak NIE MUSI być zarezerwowane z wyprzedzeniem o każdym wniosku o
nieobecności. Musisz umówić się na spotkanie z wiodącego Uczestnictwo w
celu omówienia wszelkich urlopu co najmniej dwa tygodnie przed przewidywaną
nieobecność. nieobecność w czasie semestru będzie dozwolona tylko w
wyjątkowych okolicznościach.
 Opłaty karne są 60 £ za dziecko na rodzica / opiekuna do zapłaty w ciągu
21 dni. Po 21 dniach kwota do zapłaty wzrośnie do £ 120 za dziecko na
rodzica / opiekuna. Jeśli pełna opłata nie zostanie odebrany przez 28 dni,
rodzic / opiekun otrzyma wezwanie do udziału sędziów Trybunału na podstawie
tego, że nie udało im się zapewnić ich dziecka regularnego uczęszczania.
Jeśli rodzice / opiekunowie są uznany za winnego popełnienia przestępstwa,
z przekonania będą mieli kryminalną i może otrzymać grzywnę w wysokości do
1000 £.

