Mokyklos lankomumas yra svarbus
Informacija tėvams ir globėjams

Čia yra pateikti kai kurie faktai ,kuriuos jums reikia žinoti,jeigu jūs gyvenate Newham rajone
ir turite privalomojo mokyklinio amžiaus vaikų. Newham rajono Savivaldybė nori jus paremti
įsitikinant,kad jūsų vaikai gautų maksimalią naudą iš jų mokymosi.Geras švietimas suteikia
geresnius šansus gyvenime,geresnes įsidarbinimo galimybes ir geresnio uždarbio galią.Jis
padeda vaikams išmokti bendrauti ,pasitikėti savimi ir būti gerais piliečiais ,kurie įneša
teigiamą indėlį į visuomenę.
Žemiau išvardinti punktai išdėsto reguliacijas apie mokyklos lankomumą
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Pilnos darbo savaitės švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 5-ių iki 17-kos
metų (nuo 2014m. Rugsėjo tas laikotarpis bus prailgintas iki 18-kos metų ).
Newham rajono Savivaldybės taisyklė yra tokia,kad visi vaikai turi pradėti eiti į
mokyklą Rugsėjį tų metų,kai jiems sukanka 5 metai.
Jeigu jūs pateikiate prašymą mokyklos vietai gauti ir jos atsisakote,jūsų bus
paklausta ,kokių premonių jūs imatės,jog užtikrinti,kad jūsų vaikas įgytų pilnos darbo
savaitės švietimą, tinkamą jo/jos amžiui,sugebėjimui ir bet kokiems ypatingiems
mokymosi poreikiams,kurių jis/ji gali turėti.
Jeigu jūs savo vaiką mokote namuose, Newham rajono Savivaldybė patikrins, kad
švietimas, kurį jūs teikiate, yra tinkamas.
Jeigu jūs užregistruojate savo vaiką ,kad jis lankytų nepriklausomą ar religinę
mokyklą ,prašome apie tai pranešti Lankomumo Skyriui (Attendance Service)
(kontaktiniai duomenys nurodyti apačioje),nes kitu atveju jūsų vaikas gali būti
pažymėtas kaip “Vaikas nelankantis Švietimo įstaigos’( ‘Child Missing from
Education)’ (CME). Tai reikštų,kad tam,jog užtikrinti,kad jūsų vaikas mokytųsi,bus
atliekami tam tikri patikrinimai.
Kai jūs patvirtinate,kad norite vietos mokykloje, tai yra jūsų atsakomybė užtikrinti,kad
jūsų vaikas ją lankytų kiekvieną dieną, laiku ,be jokių praleidinėjimų tam nesant
būtinos priežasties.Tėvai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jeigu jie
nesilaikys šios atsakomybės.
Praleidinėjimai trimestro metu yra nepateisinami.
£60 Piniginės baudos Pranešimas gali būti išduotas už jūsų vaiko nelankymą
mokyklos trimestro metu ,arba dėl prežasčių, susijusių su nelankymu arba prastu
punktualumu.
£60 Piniginės baudos Pranešimas išduodamas kiekvieno vaiko tėvui/motinai ,jeigu
bauda bus sumokama per 21 dieną.Jeigu bauda nesumokama per 21 dieną, bet
sumokama per 28 dienas, baudos suma padidės iki
£120. Jeigu bauda
nesumokama visai, tėvai automatiškai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Jeigu jūs neseniai atvykote į šalį,sveiki atvykę. Jeigu jūs norite išmokti ar pagerinti savo
Anglų kalbos žinias, pasiteiraukite savo vaiko mokykloje,- ir jums bus suteikta informacija
apie vietiniame rajone vykstančias pamokas.
Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su Lankomumo Vadybos Skyriumi
Telefonas: 020 3373 0390
El.Paštas: attendance.management@newham.gov.uk
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