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Kontrola  zmian

Deklaracja  misji

DOKUMENT  POLITYCZNY

Wymagane  prawnie

1,0

ZmianyAutor

1,1

Zarządzanie

Lipiec  2021  Zaufanie

Wstępny  szkic

Zarządzanie

Marzec  2020  Zaufanie

Z  Jezusem  Chrystusem  w  centrum  życia  Trustu,  staramy  się  zapewnić  społeczności  uczące  się  oferujące  najwyższe  

możliwe  standardy  edukacji.  Zależy  nam  na  partnerskiej  i  zaufanej  współpracy  dla  dobra  wspólnego.  Staramy  się  

zachęcać  i  wzmacniać  dzieci  i  młodzież  do  rozpoznania  i  realizacji  ich  potencjału  danego  przez  Boga  oraz  do  rozeznania  

ich  życiowego  powołania.  Jako  wspólnoty  uczące  się,  inspirowane  wiarą,  świętujemy  osiągnięcia,  oferując  sobie  nawzajem  

wyzwania  i  wsparcie,  gdy  razem  podążamy  za  Chrystusem  w  oddanej  miłości  i  służbie.

Wszystkie  zasady  są  napisane  zgodnie  z  naszą  misją  zaufania:

Menedżer

1.2

Żadne  zmiany  nie  są  wymagane.

Wersja  Data

Menedżer

Studenci)

Coroczny

Ustawodawstwo/kategoria:  Szkoły  akademickie

Data  rewizji:

Główny  członek  personelu:

Zaakceptowany  przez:
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zarejestrowani  w  akademii  uczęszczają  regularnie.

•  działać  wcześnie,  aby  zaradzić  wzorom  nieobecności.

Rząd  oczekuje,  że  akademie:

Rząd  oczekuje  od  rodziców:

•  promować  dobrą  frekwencję  i  ograniczać  absencję,  w  tym  nieobecność  uporczywą;

•  wypełniać  obowiązek  prawny  poprzez  zapewnienie  swoim  dzieciom  w  wieku  obowiązku  szkolnego,  które:

Rząd  oczekuje  od  wszystkich  uczniów  punktualności  na  lekcjach.

•  zapewnić  każdemu  uczniowi  dostęp  do  edukacji  w  pełnym  wymiarze  godzin,  do  której  ma  prawo;  oraz

Polityka  Trustu  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)  ma  na  celu  wspieranie  rodziców  i  
opiekunów  w  pomaganiu  ich  dzieciom  w  osiąganiu  maksymalnych  postępów  w  akademiach  Bishop  
Konstant  Catholic  Academy  Trust  („Trust”) .  Trust  przekazuje  jasny  i  spójny  komunikat,  że  „Liczy  się  każdy  
dzień”  i  że  obecność  jest  niezbędna  do  osiągnięcia  we  wszystkich  aspektach  życia.  Trust  oczekuje,  że  
wszystkie  dzieci  na  liście  będą  uczęszczać  codziennie,  kiedy  akademia  jest  w  trakcie  sesji,  o  ile  są  
wystarczająco  sprawne  i  zdrowe.  Akademia  zrobi  wszystko,  co  w  jej  mocy,  aby  zachęcić  dzieci  do  uczęszczania  
na  zajęcia  i  wprowadzić  odpowiednie  procedury.  Akademia  będzie  przestrzegać  jasnych,  spójnych  procedur,  
tak  aby  rodziny  i  dzieci  miały  szczegółowe  zrozumienie  polityki.

Katolicka  Szkoła  Podstawowa  św.  Austina  jest  szkołą  wiary,  osiągnięć,  troski,  jakości  i  możliwości  dla  
wszystkich.  Jest  to  wspólnota,  w  której  razem  żyjemy,  kochamy,  uczymy  się  i  śmiejemy  w  Bożej  obecności,  
promując  wartości  ewangeliczne  i  nauczanie  Kościoła  katolickiego.

•

Deklaracja  misji

dążymy  do  zapewnienia  najwyższego  standardu  edukacji,  w  której  każde  dziecko  ma  znaczenie  i  gdzie  
bezpieczeństwo,  dobro,  radość,  tolerancja,  szacunek  i  godność  znajdują  odzwierciedlenie  we  wszystkich  aspektach  życia  szkolnego.

poprzez  naszą  wiarę  i  uwielbienie  oraz  żyjąc  przesłaniem  Chrystusa  w  naszej  wspólnocie,  będziemy:
rozwijać  partnerstwo  między  gubernatorami,  personelem,  uczniami,  rodzinami  i  parafiami.

uznane  i  celebrowane.

Miejsce  gdzie:

wszyscy  są  szanowani  za  to,  kim  są,  tak  samo  jak  za  to,  co  osiągają,  a  wszystkie  osiągnięcia  są

dla  wielu,  poprzez  swoją  wyraźną  i  wizualną  tożsamość  katolicką,  Chrystus  i  Jego  Kościół  są

Trust  i  jego  akademie  uznają  swój  moralny  i  statutowy  obowiązek  ochrony  i  promowania  dobra  
wszystkich  dzieci.  Starają  się  zapewnić  bezpieczne  i  przyjazne  środowisko,  w  którym  dzieci  są  szanowane  
i  cenione.  Będą  działać  szybko  i  postępować  zgodnie  z  procedurami  Trust,  aby  zapewnić  dzieciom  pomoc  
i  skuteczne  wsparcie,  ochronę  i  sprawiedliwość.

•

•

•

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

napotkane.
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Oświadczenie  zabezpieczające

Misja  Akademii

Prawo

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)
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Definicja  rodzica

Grzywny  przysługujące  sądom,  jeśli  rodzice  zostaną  uznani  za  winnych  niezapewnienia  regularnego  
uczęszczania  do  dziecka,  obejmują  grzywnę  trzeciego  stopnia  w  wysokości  do  1000  funtów.  Jeśli  zostaną  uznane  za  
winne,  że  wiedzą,  że  ich  dziecko  nie  uczęszcza  regularnie  i  nie  zapewnia  regularnego  uczęszczania,

Rodzic  to:

grzywna  poziomu  4,  do  2500  funtów,  a  sąd  może  również  wymierzyć  im  karę  pozbawienia  wolności  do  trzech  
miesięcy.  Władze  lokalne  mają  prawo  ścigać  rodziców  uczniów  znalezionych  w  miejscu  publicznym  w  godzinach  
szkolnych  po  wykluczeniu.  Grzywna  to  grzywna  trzeciego  stopnia  w  wysokości  do  1000  GBP.

dziecko.

•  Wszyscy  rodzice  biologiczni,  bez  względu  na  to,  czy  są  w  związku  małżeńskim,  czy  nie;

Ścigania  przez  władze  lokalne

Odpowiednie  władze  lokalne  i  akademia  będą  musiały  zadecydować,  kto  mieści  się  w  definicji  rodzica  w  odniesieniu  
do  konkretnego  ucznia  podczas  korzystania  ze  środków  prawnych,  ale  zazwyczaj  rodzice  obejmują  wszystkich  tych,  
którzy  są  na  co  dzień  odpowiedzialni  za  dziecko.

Zawiadomienia  o  karach

•  Każda  osoba  sprawująca  władzę  rodzicielską  nad  dzieckiem  lub  młodą  osobą;  oraz

Jeżeli  dziecko  w  wieku  obowiązku  szkolnego  nie  uczęszcza  regularnie  do  akademii,  w  której  jest  zarejestrowane,  
lub  do  innego  miejsca,  w  którym  jest  dla  niego  zapewniona  alternatywa,  rodzice  mogą  być  winni  wykroczenia  i  
mogą  być  ścigani  przez  odpowiednie  władze  lokalne.

•  Każda  osoba,  która  opiekuje  się  dzieckiem  lub  młodą  osobą,  tj.  mieszka  i  opiekuje  się

Uprawnienia  i  obowiązki  prawne  regulujące  uczęszczanie  do  szkoły  i  wyjaśniające,  w  jaki  sposób  mają  zastosowanie,  zawarte  
są  w:

Zawiadomienia  o  ukaraniu  można  wykorzystać  w  przypadku,  gdy  nieobecność  ucznia  nie  została  zatwierdzona  przez  akademię.

•  Ustawa  o  edukacji  z  1996  r.  –  sekcje  434(1)(3)(4)  i  (6)  oraz  458(4)  i  (5)  •  Przepisy  dotyczące  edukacji  

(rejestracja  uczniów)  (Anglia)  z  2006  r.  •  Edukacja  (rejestracja  uczniów)  ( Anglia)  (zmiana)  Przepisy  

2010  •  Edukacja  (rejestracja  uczniów)  (Anglia)  (zmiana)  Przepisy  2011  •  Edukacja  (rejestracja  uczniów)  (Anglia)  

(zmiana)  2013  •  Edukacja  (rejestracja  uczniów)  (Anglia)  (Zmiana)  Regulamin  2016

Zawiadomienia  o  nałożeniu  kary  mogą  być  również  wydawane  w  przypadku,  gdy  rodzice  pozwalają  dziecku  przebywać  w  miejscu  

publicznym  w  godzinach  szkolnych  bez  uzasadnionego  powodu  w  ciągu  pierwszych  pięciu  dni  ustalonego  okresu  lub  stałego  

wykluczenia.  Rodzice  muszą  zostać  powiadomieni  przez  akademię  w  momencie  wyłączenia  tego  oraz  w  dniach,  do  których  ma  ono  

zastosowanie.
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Więcej  informacji  na  temat  mandatów  karnych  można  znaleźć  na  stronie  14.

Mandaty  karne  to  grzywny  w  wysokości  60  GBP/120  GBP  nałożone  na  rodziców.  Stanowią  one  alternatywę  dla  ścigania  

rodziców  za  niezapewnienie  regularnego  uczęszczania  ich  dziecka  w  wieku  szkolnym  do  akademii,  w  której  jest  zarejestrowane,  

lub  do  miejsca,  w  którym  zapewnione  są  inne  świadczenia.

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

Ustawodawstwo

Mandat  karny  może  wystawić  wyłącznie  dyrektor  szkoły  lub  osoba  przez  niego  upoważniona,  funkcjonariusz  władz  lokalnych  

lub  policja.  Każdemu  rodzicowi  odpowiedzialnemu  za  wykroczenie  lub  wykroczenie  może  zostać  wystawione  zawiadomienie  o  ukaraniu.
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Rejestracja  obecności  i  kategoryzacja  nieobecności
Akademie  muszą  sporządzić  listę  obecności  na  początku  pierwszej  sesji  każdego  dnia  szkolnego  i  raz  podczas  drugiej  sesji.  
Za  każdym  razem  muszą  odnotować,  czy  każdy  uczeń:

zajęcia  edukacyjne  poza  siedzibą,  ale  za  zgodą  Dyrektora,  np.  zawody  sportowe  lub  prywatny  egzamin  
muzyczny.

•  Zidentyfikuj  właściwy  kod,  którego  chcesz  użyć  przed  wprowadzeniem  go  do  elektronicznego  systemu  akademii

•  wizyty  lekarskie,  których  nie  można  zweryfikować;

•  Zapewnić  podjęcie  odpowiednich  działań  ochronnych;

powód,  który  jest  uważany  za  ważny  (zgodnie  z  Ustawą  o  edukacji  z  1996  r.).  Wszystkie  prośby  muszą  
być  złożone  wcześniej,  w  miarę  możliwości  na  piśmie,  do  dyrektora  szkoły,  który  zastrzega  sobie  prawo  
do  odrzucenia  takich  prośby,  jeśli  charakter  możliwości  zostanie  uznany  za  nieodpowiedni.

•  Wizyty  fryzjerskie;
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•  Urodziny;

Tylko  akademia  może  wyrazić  zgodę  na  nieobecność.  Akademia  nie  oceni  wszystkich  powodów  jako  
zasadnych.

Akademia  będzie  monitorować  wszelkie  nieobecności  w  celu:

•  Rodzinna  żałoba;

•  Nieupoważniona  nieobecność  –  dotyczy  uczniów,  dla  których  nie  podano  powodu  nieobecności

•  Choroba  innych  członków  rodziny,  np.  brata/siostry;

•  Nieobecny;  lub

•  Choroba  (z  wyjątkiem  przypadków,  w  których  pojawiają  się  obawy,  a  porady  medyczne  nie  są  zgodne  z

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

•  Nie  podano  powodu.

•  Obecny;

rejestr,  czyli  system  informacji  zarządczej,  który  służy  do  pobierania  danych  do  szkolnego  spisu  ludności.

•  Autoryzowana  nieobecność  –  dotyczy  uczniów,  którzy  przebywają  poza  akademią  przez  dłuższy  czas

Akademia  nie  dopuszcza  nieobecności  z  powodu:

•  Odwiedzanie  krewnych;

•  Wizyty  lekarskie  i  dentystyczne,  o  ile  dostępny  jest  dowód;

•  Określ,  czy  nieobecność  została  zatwierdzona,  czy  nie;  oraz

•  Zatwierdzona  działalność  edukacyjna  –  dotyczy  uczniów,  którzy  podejmują  nadzorowaną

pod  warunkiem,  lub  których  nieobecność  zostanie  uznana  za  bez  ważnego  powodu.  Dopuszczenie  
nieobecności  w  akademii  bez  uzasadnionego  powodu  jest  wykroczeniem  rodzica/opiekuna.

•  Wyjazdy  na  zakupy;

•  Niemożność  przybycia  z  powodu  wyjątkowych  okoliczności.

•  Spóźnienie  w  przypadku  pominięcia  rejestracji  bez  wyjaśnienia;

ten);

•  Ustal  przyczynę;

Każdy  uczeń,  który  jest  na  liście,  ale  nie  jest  obecny  w  akademii,  musi  być  zarejestrowany  w  jednej  z  następujących  
kategorii:

•  Uczestnictwo  w  zatwierdzonej  działalności  edukacyjnej;

•  Wakacje  w  semestrze;

Akademia  może  udzielić  nieobecności  na:
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•  Wykluczenie  na  czas  określony  lub  na  stałe.

•  Dokumentacja  lotu.

Uczniowie,  którzy  spóźniają  się,  tracą  ważną  część  dnia  szkolnego.  Zachęcamy  rodziców/opiekunów,  aby  
pomagali  swojemu  dziecku  osiągnąć  najlepszy  start,  pomagając  mu  być  punktualnym  i  gotowym  do  rozpoczęcia  dnia  
szkolnego  w  spokojnym  i  szczęśliwym  nastroju.

•  Informacje  o  wizycie  lekarskiej/notatki  lekarza;
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Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

Jeśli  uczeń  się  spóźnia,  ale  księga  jest  nadal  otwarta,  oznacza  się  ją  jako  spóźnioną.  Jeżeli  ewidencja  została  już  
zamknięta,  gdy  uczeń  spóźnia  się  i  nie  ma  zadowalającego  wyjaśnienia,  może  to  zostać  uznane  za  nieuprawnioną  
nieobecność.  Może  to  prowadzić  do  wszczęcia  postępowania  sądowego  z  powodu  niezapewnienia  regularnej  i  
punktualnej  obecności.

Godziny  przyjazdu  i  rejestracji  do  akademii  oraz  ustalenia:

Choroba

Szczególne  i  wyjątkowe  okoliczności  należy  omówić  z  dyrektorem.  Nie  ma  gwarancji,  że  prośba  o  nieobecność  zostanie  
zaakceptowana.  Nieotrzymanie  dokumentów  potwierdzających  przyczynę  nieobecności  dziecka  zostanie  odnotowane  jako  
nieuprawniona  nieobecność.

Punktualność  jest  ważna,  bo  jeśli  np.  dziecko  przychodzi  codziennie  15  minut  spóźnione,  to  traci  prawie  2  tygodnie  nauki  
rocznie.

•  Rejestr  jest  prowadzony  dwa  razy  dziennie  o  godzinie  8.55  i  13.15.

Jeśli  akademia  nie  otrzyma  dokumentów  potwierdzających,  nieobecność  Twojego  dziecka  może  zostać  zarejestrowana  jako  
nieupoważniona.

•  Dni  obrzędów  religijnych;

•  Szkoła  zaczyna  się  o  8.55

Jeśli  Twoje  dziecko  jest  chore,  oczekuje  się,  że  skontaktujesz  się  z  akademią  w  pierwszy  poranek  nieobecności,  a  
następnie  codziennie.  Jeśli  nie  możesz  porozmawiać  z  członkiem  zespołu  administracyjnego,  zostaw  wiadomość,  
dzwoniąc  do  akademii.  Jeśli  akademia  nie  otrzyma  informacji  o  nieobecności  Twojego  dziecka,  członek  personelu  
skontaktuje  się  z  Tobą  telefonicznie.  Jeśli  w  akademii  nadal  nie  ma  powodu  nieobecności,  odbędzie  się  wizyta  domowa  
starszego  lidera  (zwykle  w  towarzystwie  mentora  uczenia  się),  aby  ustalić  przyczynę  nieobecności  dziecka.

W  przypadku  nieobecności  dziecka  na  dłużej  niż  trzy  dni  akademia  wykona  kolejny  telefon  lub  wyśle  wiadomość  tekstową  z  
zapytaniem  o  jego  postępy.  Na  tym  etapie  akademia  oczekuje,  że  Twoje  dziecko  złożyło  wizytę  u  lekarza  rodzinnego,  
ponieważ  jest  to  znaczna  część  tygodnia  akademii  i  brakowało  znacznej  nauki.  Pracownicy  akademii  będą  oczekiwać  
dokumentacji  potwierdzającej  tę  nieobecność;  Akademia  zażąda  recepty  lub  notatki  od  lekarza  rodzinnego.

W  przypadku  każdej  nieobecności  akademia  będzie  wymagać  odpowiedniej  dokumentacji,  takiej  jak:

Istotne  jest,  aby  dzieci  spóźnione/wychodzące  wcześniej  były  wypisane  lub  wypisane  z  biura.  Rejestr  wpisywania  się/
wylogowywania  jest  używany  w  przypadku  ćwiczenia  alarmowego  lub  przeciwpożarowego.

Akademia  oczekuje,  że  w  miarę  możliwości  dziecko  będzie  stawiło  się  na  wizytę  lekarską  poza  godzinami  szkolnymi.  
Lekarze  i  recepcjonistki  dentystyczne  zazwyczaj  starają  się  zakwaterować  na  żądanie.  Jeśli  to  jest

Jeśli  dziecko  spóźni  się,  powinno  udać  się  do  głównej  recepcji  z  rodzicem/opiekunem,  gdzie  personel  zapyta  i  zanotuje  
przyczynę  spóźnienia.  Spóźnienia  są  bardzo  dokładnie  monitorowane,  a  tam,  gdzie  spóźnienia  się  utrzymują,  akademia  
zaprosi  rodziców/opiekunów  do  omówienia  problemu.

Wizyty  lekarskie

Przyjazd  i  rejestracja
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Nie  ma  odpowiedniego  czasu  na  urlop  i/lub  przedłużony  urlop  w  trakcie  semestru,  ponieważ  Twoje  dziecko  traci  czas  na  
naukę.  Tylko  w  wyjątkowych  okolicznościach  urlop  zostanie  przyznany.

•  Akademia  zastrzega  sobie  prawo  do  zażądania  dowodu  daty  wyjazdu  i  powrotu,  a  także  innej  dokumentacji  
uzupełniającej.

Każda  nieobecność  w  akademii  będzie  miała  wpływ  na  edukację  dziecka.  Trust  i  jego  akademie  mocno  wierzą,  że  
należy  zachęcać  i  promować  dobrą  frekwencję.  Trust  i  jego  akademie  przestrzegają  przepisów  rządowych  i  dlatego  nie  
zezwalają  na  żadne  urlopy  i/lub  przedłużone  urlopy  w  czasie  semestru.

•  Akademia  poinformuje  rodziców,  że  ustalenia  dotyczące  potencjalnej  nieobecności  nie  powinny  być  
podejmowane  bez  uprzedniej  zgody  akademii  na  zezwolenie  na  urlop  (w  wyjątkowych  okolicznościach).

Nieupoważniona  nieobecność  kumuluje  się  i  jeśli  nieupoważniona  nieobecność  osiągnie  10  sesji  (5  dni)  lub  więcej  w  ciągu  roku  
akademickiego,  zostanie  skierowane  skierowanie  do  Służby  Opieki  Społecznej  Władz  Lokalnych.  Edukacyjna  Służba  Opieki  
Społecznej  wystawi  wówczas  mandat  karny  w  imieniu  akademii.

przypadku  wniosku  o  przedłużenie  urlopu  w  wyjątkowych  okolicznościach.

Jest  to  zgodne  z  sekcją  444  Ustawy  o  edukacji  z  1996  r.,  wytycznymi  władz  lokalnych  i  uzgodnioną  polityką  zaufania.

Dyrektor  szkoły  określa  wymagania  dotyczące  uzyskania  zgody  na  urlop  terminowy.  Urlop  jest  przyznawany  całkowicie  
według  uznania  dyrektora  szkoły.

•  Akademia  zastrzega  sobie  prawo  do  zorganizowania  spotkania  starszego  członka  personelu  z  rodzicami/
opiekunami  w  celu  omówienia  potencjalnego  przedłużonego  urlopu  i/lub  planów  urlopowych.  •  W  przypadku  

przyznania  urlopu  (w  wyjątkowych  okolicznościach),  dyrektor  szkoły  określi  liczbę  dni,  przez  które  uczeń  może  
przebywać  poza  akademią.  •  Akademia  poinformuje  rodziców/opiekunów,  czy  nieobecność  może  być  

dozwolona  w

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

coś,  czemu  nie  można  zapobiec,  akademia  będzie  potrzebować  kopii  pisma/karty  mianowania,  aby  wyrazić  zgodę  na  
nieobecność.  Oczekuje  się,  że  dziecko  przybędzie  do  akademii  przed  wizytą  lub  wróci  po  niej.  Dzieci,  które  nie  wrócą  do  
akademii  po  umówionej  wizycie  zostaną  odnotowane  jako  nieuprawnione  nieobecności.  Akademia  zezwala  na  jedną  sesję  na  
większość  wizyt  lekarskich,  a  tylko  w  wyjątkowych  przypadkach  nieobecność  na  dwie  sesje  (cały  dzień).  Szczegóły  dotyczące  
wyjątkowych  okoliczności  należy  omówić  z  dyrektorem  szkoły.

Zawiadomienia  o  nałożeniu  kary  są  wydawane  z  grzywną  w  wysokości  60  GBP  na  rodzica/opiekuna,  na  dziecko,  jeśli  zostanie  zapłacona  w  ciągu  

21  dni.  Kwota  ta  wzrośnie  do  120  GBP,  jeśli  zostanie  zapłacona  po  21  dniach,  ale  w  ciągu  28  dni,  i  może  prowadzić  do  dalszych  postępowań  

sądowych,  jeśli  nie  zostanie  zapłacona.

•  Jeśli  nieobecność  nie  zostanie  uzgodniona  przez  akademię,  rodzice/opiekunowie  zostaną  o  tym  poinformowani.
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Prawo  stanowi,  że  rodzice  nie  mają  prawa  zabierać  dziecka  z  akademii  na  urlop  i/lub  przedłużony  urlop  w  czasie  semestru.

okoliczności)  musi  wystąpić  do  dyrektora  akademii  z  wyprzedzeniem  i  pisemnie,  wypełniając  formularz  wniosku  
o  urlop  ucznia,  który  można  otrzymać  w  akademii.

•  Wszystkich  rodziców/opiekunów,  którzy  chcą  ubiegać  się  o  terminowy  urlop  (w  wyjątkowych  przypadkach)

Urlop  i/lub  urlop  przedłużony

Procedura  (w  przypadku  wniosków  o  nieobecność  w  czasie  semestru  w  wyjątkowych  okolicznościach):
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nieobecności,  rozpatrzone  zostanie  wystawienie  mandatu  karnego.  Więcej  informacji  na  temat  wydawania  
mandatów  karnych  znajduje  się  na  stronie  14.

W  przypadkach,  w  których  uczeń  zaczyna  wykształcać  schemat  nieobecności,  akademia  spróbuje  rozwiązać  problem  z  
rodzicami/opiekunami.  Jeśli  to  się  nie  powiedzie,  akademia  odniesie  się  do  innych  agencji,  np

•  Attendance  Shop  –  każde  półroczne  dzieci  ze  100%  frekwencją  odwiedzają  „Obecność”

•  Z  dnia  na  dzień  (w  tym  zaginione  dziecko):

•  Udziel  pierwszej  odpowiedzi  (od:  SMS-a,  rozmowy  telefonicznej  i/lub  wizyty  domowej)  w  pierwszym  dniu  
nieobecności.  Po  wizycie  domowej  zostanie  pozostawiona  karta  telefoniczna,  aby  powiadomić  rodziców,  że  
członek  personelu  odwiedził  ich  dom.

Akademia  zastosuje  następujący  system  nagradzania  uczniów,  którzy  mają  dobrą  lub  poprawiającą  się  
frekwencję.  Inicjatywy  całej  szkoły  obejmują:

Ciągła  nieobecność

W  przypadku  nieobecności  przekraczającej  20  dni,  np.  wydłużonego  urlopu  bez  zgody  dyrektora  szkoły,  rodzic  może  
stracić  miejsce  w  szkole  dziecka,  co  może  skutkować  usunięciem  dziecka  z  listy.  Oznaczałoby  to,  że  w  przypadku  powrotu  
dziecka  rodzice/opiekunowie  musieliby  ponownie  ubiegać  się  o  miejsce  w  akademii  normalną  drogą  przyjęć.

•  Dzieci  z  lepszą  frekwencją  otrzymują  „Pocztówkę  z  obecnością”  w  połowie  semestru.  •  Trofeum/Certyfikat  

Uczestnictwa  przyznawane  jest  co  półrocze  klasie  z  najlepszymi

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

Pielęgniarstwo  szkolne,  jeśli  problem  wydaje  się  być  na  przykład  medyczny.  W  innych  przypadkach  akademia  zasięgnie  
porady  w  Education  Welfare  Service  i/lub  innych  agencjach,  co  może  prowadzić  do  szybkiego  śledzenia  uczniów.  Zasadniczo  
oznacza  to,  że  jeśli  frekwencja  nie  poprawi  się  w  ustalonym  okresie,  rodzicom/opiekunom  zostanie  doręczona  kara  
pieniężna.  Krajowy  minimalny  poziom  frekwencji  to  90%.  Jeśli  dziecko  spadnie  poniżej  tego,  jest  uważane  za  trwale  
nieobecnego  i  akademia  musi  interweniować,  aby  doprowadzić  do  szybkiej  poprawy.

Sklep”  i  wybierz  nagrodę  wraz  z  certyfikatem.

8  |  Strona

Trust  i  jego  akademie  uznają  wartość  uczęszczania  do  szkoły  i  spójności  społeczności.

•  Rejestrowanie  frekwencji  w  ramach  indywidualnych  sprawozdań  szkolnych  do  rodziców.

•  Gdy  rodzice  nie  zastosują  się  do  decyzji  akademii  o  nieudzieleniu  zgody  na  urlop

Przestrzeganie  religii

rekord  frekwencji  w  połowie  semestru,  np.  jesień  1.  Klasa  otrzymuje  również  20  funtów  jako  nagrodę,  z  której  
mogą  skorzystać  w  dowolny  sposób,  np.  impreza  klasowa,  nowe  zabawki/gry  Golden  Time  itp.  •  Podczas  rozdania  

nagród  na  koniec  roku  dzieci,  które  osiągną  100%  frekwencja  (wybitna)  dla
cały  rok  szkolny  otrzymuje  świadectwo  i  „nagrodę”.

•  Akademia  będzie  promować  pozytywne  skutki  niewykorzystania  urlopu  w  czasie  semestru.

Nagrody  za  uczestnictwo

Podczas  którejkolwiek  z  poniższych  czynności  może  być  zapewnione  wsparcie  wewnętrzne,  a  także  zewnętrzne  skierowania  
do  agencji,  we  współpracy  z  rodzicami,  np.  School  Nursing,  Early  Help  Hub  i  Education  Welfare  Service,  aby  zapewnić  
niezbędne  wsparcie,  aby  zapewnić  dziecku  uczęszczanie  do  szkoły  co  dzień.

Trust  bierze  pod  uwagę  praktyki  religijne  i  wpływ  ich  uznania  na  spójność  społeczności  przy  ustalaniu  terminów  
kadencji  i  wzorców  świąt.

Nieregularne  uczęszczanie  do  szkoły

Procedura  śledzenia  i  poprawy  obecności
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miejsce  pobytu  dziecka  i  powód  nieobecności  jw.  Jeśli  akademia  nie  nawiąże  kontaktu  z  rodzicami,  członek  
personelu  może  zadzwonić  do  urzędnika  opieki  społecznej  lub  policji  w  celu  przeprowadzenia  kontroli  
bezpieczeństwa  i  stanu  zdrowia.  •  W  wyjątkowych  okolicznościach,  gdy  pojawiają  się  obawy,  może  również  

nastąpić  skierowanie  do  Social  Care  Direct.

•  Rozmowy  telefoniczne  i/lub  spotkania,  zgodnie  z  wymaganiami,  w  celu  omówienia  indywidualnych  okoliczności,  w  
tym  spóźnień  i/lub  nieobecności.

o  Ogólna  frekwencja  w  szkole  o  Stała  
absencja  o  Analiza  grup  uczniów  np.  

WYŚLIJ

•  Analiza  wszystkich  kodów  nieobecności  i  obecności  w  celu  monitorowania.  •  Analiza  późnego  

dziennika  z  wyszczególnieniem  wszystkich  spóźnionych  dzieci.  (Zarówno  przed,  jak  i  po  rejestracji

Intencją  polityki  rządu  jest,  aby  wszystkie  dzieci,  niezależnie  od  okoliczności  i  otoczenia,  otrzymały  dobrą  edukację,  która  

umożliwi  im  kształtowanie  własnej  przyszłości.  Dlatego  alternatywa  9  |  Strona

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

Rada  Akademii  (podsumowanie  statystyk  analizowanych  pod  kątem  monitorowania,  oceny  celów  i  wdrażania  
doskonalenia),  obejmujące:  o  Obecność  na  zajęciach  indywidualnych

•  Półokres:

•  Wyślij  list  „Obecność  na  poziomie  1  –  powód  do  niepokoju”,  który  informuje  rodziców,  że  ich

•  W  różnych  momentach  w  ciągu  roku  uczęszczanie  do  szkoły  jest  raportowane  przez:

zamyka).

•  Rocznie:

•  Obecność  na  zajęciach  jest  uwzględniona  w  tygodniowym  biuletynie  szkolnym  i  zawiera  aktualizacje

•  Roczne  podsumowanie  frekwencji  jest  raportowane  do  Rady  Akademii  (podsumowanie  statystyk  analizowanych  pod  
kątem  monitorowania,  oceny  celów  i  wprowadzania  ulepszeń),  obejmujące:  o  Obecność  na  poszczególnych  
zajęciach

•  Akademia  dołoży  wszelkich  starań,  aby  przeprowadzić  wszelkie  uzasadnione  zapytania  w  celu  ustalenia

frekwencja  dzieci  spadła  poniżej  90%  (minimalny  ogólnokrajowy  poziom  uczęszczania  do  szkoły)  i  jest  ściśle  
monitorowana,  aby  upewnić  się,  że  nie  stają  się  one  trwałą  nieobecnością.  •  Wyślij  list  „Obecność  na  poziomie  2  –  

powód  do  niepokoju  –  wezwanie  na  spotkanie”,  który  informuje  rodziców,  że  frekwencja  ich  dziecka  znacznie  spadła  
poniżej  90%  (minimalny  krajowy  poziom  uczęszczania  do  szkoły),  nie  wykazała  poprawy  od  ostatniego  półrocza  
lub  stale  powoduje  obawy,  po  uważnym  monitorowaniu.  Te  dzieci  są  następnie  klasyfikowane  jako  uporczywe  
nieobecne.

Spis  Powszechny  Szkolny.

•  Dane  dotyczące  obecności  są  zgłaszane  do  Trustu  do  analizy.  •  Obecność  

jest  zgłaszana  wszystkim  rodzicom  w  ich  „Raporcie  na  koniec  roku”.

•  Co  tydzień:

•  Starsi  Liderzy  analizują  i  omawiają  frekwencję  ze  wszystkimi  wychowawcami  podczas  półsemestralnych  Spotkań  
Postępów  Uczniów.  •  Dane  dotyczące  obecności  są  zgłaszane  do  Trustu  do  analizy.  Obecność  jest  zgłaszana  do

regularnie  w  newsletterze

o  Ogólna  frekwencja  w  szkole  o  Stała  
absencja  o  Analiza  grup  uczniów  np.  

WYŚLIJ

Dzieci,  które  nie  mogą  chodzić  do  szkoły  ze  względu  na  potrzeby  zdrowotne
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Rząd  wydał  ustawowe  wytyczne,  które  władze  lokalne  (LA)  muszą  wziąć  pod  uwagę,  wykonując  swój  obowiązek  zorganizowania  

odpowiedniej  edukacji  w  pełnym  wymiarze  godzin  (lub  w  niepełnym  wymiarze  godzin,  gdy  jest  to  właściwe  dla  potrzeb  dziecka)  dla  dzieci,  

które  nie  są  w  stanie  uczęszczać  do  głównego  nurtu  lub  szkoła  specjalna  ze  względu  na  stan  zdrowia.  Obowiązek  ten  dotyczy  wszystkich  

dzieci  i  młodzieży,  które  normalnie  uczęszczałyby  na  zajęcia

bez  takiego  przepisu.  Oznacza  to,  że  w  przypadku,  gdy  dziecko  nie  może  uczęszczać  do  szkoły  z  powodu  problemów  zdrowotnych  

iw  przeciwnym  razie  nie  otrzymałoby  odpowiedniej  edukacji  w  pełnym  wymiarze  godzin,  władze  samorządowe  są  odpowiedzialne  za  

zorganizowanie  zajęć  i  muszą  mieć  na  uwadze  niniejsze  wytyczne.

Children  Missing  Education  (CME)  to  dzieci  w  wieku  obowiązku  szkolnego,  które  nie  uczęszczają  do  szkoły/akademii  i  które  

nie  otrzymują  odpowiedniej  edukacji  alternatywnej  (na  przykład  w  domu).  Te  dzieci  mogą  być  bardziej  narażone  na  krzywdę.  Służba  

Opieki  Edukacyjnej  władz  lokalnych  jest  odpowiedzialna  za  monitorowanie  i  śledzenie  młodych  ludzi,  którzy  nie  są  objęci  systemem  

edukacji,  oraz  za  wspieranie  ich  wejścia  do  szkoły/akademii.

Zapewnienie  i  ramy  wokół  niego  powinny  oferować  wysokiej  jakości  edukację  na  równi  z  szkolnictwem  ogólnodostępnym,  wraz  ze  

wsparciem,  jakiego  potrzebują  uczniowie  w  pokonywaniu  barier  w  osiąganiu.  Wsparcie  to  powinno  odpowiadać  indywidualnym  

potrzebom  ucznia,  w  tym  potrzebom  społecznym  i  emocjonalnym,  oraz  umożliwiać  mu  rozwój  i  prosperowanie  w  systemie  edukacji.

Władze  samorządowe  są  odpowiedzialne  za  zorganizowanie  odpowiedniej  edukacji  w  pełnym  wymiarze  godzin  dla  uczniów  trwale  
wykluczonych  oraz  innych  dzieci,  które  z  powodu  choroby  lub  innych  powodów  nie  otrzymałyby  odpowiedniej  edukacji

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)
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szkoły  ogólnodostępne,  w  tym  akademie,  szkoły  bezpłatne,  szkoły  niezależne  i  szkoły  specjalne,  lub  takie,  w  których  dziecko  nie  znajduje  

się  na  liście  szkoły.  Dotyczy  to  w  równym  stopniu  tego,  czy  dziecko  w  ogóle  nie  może  uczęszczać  do  szkoły,  czy  może  uczęszczać  do  niej  

tylko  sporadycznie.

Władze  samorządowe  są  odpowiedzialne  za  zorganizowanie  odpowiedniej  edukacji  w  pełnym  wymiarze  godzin  dla  dzieci  w  wieku  

obowiązku  szkolnego,  które  z  powodu  choroby  nie  otrzymałyby  odpowiedniej  edukacji  bez  takiego  świadczenia.  Ma  to  zastosowanie  bez  

względu  na  to,  czy  dziecko  jest  na  liście  szkoły  i  do  jakiego  rodzaju  szkoły  uczęszcza.  Dotyczy  to  dzieci,  które  są  uczniami  akademii,  szkół  

bezpłatnych,  specjalnych  i  niezależnych  oraz  w  szkołach  prowadzonych.

Więcej  informacji  dla  rodzin  można  uzyskać,  kontaktując  się  z  odpowiednim  LA.

Wszyscy  uczniowie  zostaną  umieszczeni  i  usunięci  z  list  przyjęć  i  obecności  zgodnie  z  wymogami  prawa.

Dziecko  znikające  z  edukacji,  która  obejmuje  zajęcia  w  ciągu  dnia  szkolnego,  jest  potencjalnym  wskaźnikiem  nadużyć  i  zaniedbań,  w  tym  

wykorzystywania  seksualnego.  Nieupoważnione  nieobecności  będą  monitorowane  i  monitorowane  zgodnie  z  procedurami  uczęszczania  

do  akademii,  szczególnie  w  przypadku  wielokrotnego  zaginięcia  dzieci.  Wszyscy  pracownicy  są  świadomi  oznak  ryzyka  i  indywidualnych  

czynników  wyzwalających,  w  tym  podróży  do  stref  konfliktu,  okaleczania  żeńskich  narządów  płciowych  (FGM)  i  przymusowego  małżeństwa.

Zaistnieje  wiele  okoliczności,  w  których  dziecko  ma  potrzeby  zdrowotne,  ale  otrzyma  odpowiednią  edukację,  która  spełnia  jego  potrzeby  

bez  interwencji  władz  lokalnych  –  na  przykład  dziecko  może  nadal  uczęszczać  do  szkoły  z  pewnym  wsparciem;  gdy  szkoła  poczyniła  

przygotowania  do  zapewnienia  dziecku  odpowiedniej  edukacji  poza  szkołą;  lub  gdy  ustalono,  że  dziecko  będzie  kształcić  się  w  szpitalu  

przez  miejscową  szkołę  szpitalną.  Rząd  nie  spodziewałby  się,  że  LA  zaangażuje  się  w  takie  rozwiązania,  chyba  że  będzie  miał  powody,  by  

sądzić,  że  edukacja  zapewniana  dziecku  nie  była  odpowiednia  lub,  chociaż  była  odpowiednia,  nie  była  w  pełnym  wymiarze  godzin  lub  taka  

liczba  godzin,  jaką  dziecko  mogło  korzystać  bez  negatywnego  wpływu  na  ich  zdrowie.  Może  tak  być  w  przypadku,  gdy  na  przykład  dziecko  

może  uczęszczać  do  szkoły,  ale  tylko  sporadycznie.

Dzieci  Brakujące  Edukacji  (CME)
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Akademia  poinformuje  władze  lokalne  o  każdym  dziecku  usuniętym  z  rejestru  przyjęć  akademii.  Akademia  
poinformuje  władze  lokalne  o  każdym  uczniu,  który  nie  uczęszcza  na  zajęcia  przez  nieprzerwany  okres  zgodnie  
z  procedurami  władz  lokalnych.

•  Udziel  pierwszej  odpowiedzi  (od:  SMS-a,  rozmowy  telefonicznej  i/lub  wizyty  domowej)  w  pierwszym  dniu  
nieobecności.  Po  wizycie  domowej  zostanie  pozostawiona  karta  telefoniczna,  aby  powiadomić  
rodziców,  że  członek  personelu  odwiedził  ich  dom.  •  Postaraj  się  przeprowadzić  wszelkie  uzasadnione  

zapytania  w  celu  ustalenia  miejsca  pobytu  dziecka  i

upewnij  się,  że  ma  co  najmniej  dwa  numery  alarmowe.

Z  uwzględnieniem  codziennych  procedur  obecności,  a  także  przypadków  CME,  akademia  będzie:

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

Jeśli  dziecko  nie  zostanie  odebrane  na  koniec  dnia  szkolnego,  bez  znanego  powodu,  wówczas  członek  personelu  
skontaktuje  się  z  pierwszym  kontaktem  z  rodzicami,  aby  dowiedzieć  się,  czy  istnieje  powód,  dla  którego  jego  
dziecko  nie  zostało  odebrane  z  akademii.  Jeśli  ten  pierwszy  kontakt  jest  niedostępny,  zostaną  nawiązane  inne  
numery  telefonów  z  listy  w  danych  osobowych  dziecka.  W  miarę  możliwości  akademia:

•  W  wyjątkowych  okolicznościach,  gdy  pojawiają  się  obawy,  skierowanie  do  Direct  Care  Direct  może:
również  mają  miejsce.

Gdy  nie  można  nawiązać  kontaktu,  dziecko  zostanie  rozproszone  i  umieszczone  w  świetlicy  lub  w  klasie  z  
członkami  personelu,  aby  zachować  spokój.  W  tym  czasie  inni  członkowie  personelu  będą  nadal  próbować  
nawiązać  kontakt  z  rodziną  dziecka.  Należy  powiadomić  członka  szkolnego  Zespołu  Zabezpieczającego.

powód  nieobecności,  jak  wyżej.  Jeśli  akademia  nie  nawiąże  kontaktu  z  rodzicami,  członek  personelu  
może  zadzwonić  do  urzędnika  opieki  społecznej  lub  policji  w  celu  przeprowadzenia  kontroli  
bezpieczeństwa  i  stanu  zdrowia.

Jeśli  dziecko  zostanie  odebrane  po  godzinie  16:00,  zostanie  to  wewnętrznie  zarejestrowane  przez  
akademię.  Jeśli  ta  sytuacja  będzie  się  powtarzać,  dyrektor  poprosi  o  spotkanie  z  rodzicami.

wyjaśniono.

Ze  względu  na  inne  procedury  nadzoru,  istnieje  ograniczona  liczba  sytuacji,  w  których  dziecko  może  zaginąć,  a  
są  to:

W  miarę  możliwości  akademia  zbierze  co  najmniej  dwa  numery  alarmowe  dla  każdego  ucznia.

•  Poinformuj  EWO,  jeśli  któreś  dziecko  jest  nieobecne  przez  20  kolejnych  dni  szkolnych  i  nie  ma  uzasadnionego  powodu

W  rzadkich  przypadkach,  gdy  dziecko  nie  jest  odbierane  z  akademii,  na  koniec  dnia,  bez  konkretnych  powodów,  
wyznaczony  kierownik  ochrony  akademii  wystosuje  skierowanie  do  opieki  społecznej,  które  może  również  
obejmować  skontaktowanie  się  z  policją.  W  tym  czasie  dziecko  i  personel  pozostawali  w  akademii  tak  długo,  jak  
jest  to  konieczne,  aby  zapewnić  prawidłowe  rozwiązanie  tej  sytuacji.

Jeśli  dziecko  zniknie  z  edukacji,  akademia  ma  obowiązek  przeprowadzić  rozsądne  dochodzenie  w  celu  
odnalezienia  dziecka.  Jeśli  nie  są  w  stanie  tego  zrobić,  powinni  zwrócić  się  do  urzędnika  CME  władz  lokalnych  w  
Służbie  Opieki  Społecznej  ds.  Edukacji.
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•  Poinformuj  władze  lokalne  o  każdym  dziecku  usuniętym  z  rejestru  przyjęć  do  akademii.

1.  Gdy  dziecko  jest  oddzielone  od  swojej  klasy,  ponieważ  naprawdę  się  zagubiło,  na  przykład  podczas  
wycieczki  klasowej.

Zaginione  dziecko

Dzieci  spóźnione  odebrane  z  akademii/nieodebrane  z  akademii  na  
koniec  dnia

Machine Translated by Google



szukając  uwagi.

Gdy  sytuacja  zostanie  rozwiązana,  członkowie  personelu  muszą  przeanalizować  przyczyny  jej  wystąpienia  i  upewnić  się,  że  
zostały  podjęte  środki,  aby  upewnić  się,  że  to  się  nie  powtórzy.  Raport  incydentu  zostanie  wypełniony,  a  akademia  zapewni,  
że  wszystkie  szczegóły  zostaną  natychmiast  przekazane  dyrektorowi.

4.  Gdzie  dziecko  Y6,  po  samotnym  spacerze,  nie  dotarło  do  domu  ani  do  akademii.

poza  bezpośrednim  otoczeniem  szkoły/lokalizacji.

odpowiednich  członków  personelu,  kiedy  dziecko  było  ostatnio  widziane  i  gdzie.

Jeśli  system  odbioru  na  koniec  dnia  jest  przestrzegany  prawidłowo,  żadne  dziecko  nie  powinno  być  odbierane  przez  
nieuprawnioną  osobę  dorosłą.

•  Personel  powinien  zachować  spokój  i  pamiętać  o  dobru  innych  dzieci  w  odniesieniu  do  nadzoru  i  bezpieczeństwa.  
•  Zapewnienie,  że  pozostałe  dzieci  są  odpowiednio  nadzorowane  i  bezpieczne,  ponieważ  wielu  innych  członków  

personelu  musi  dokładnie  przeszukać  budynki  i  tereny  zewnętrzne,  zaczynając  od  bezpośredniego  sąsiedztwa  miejsca,  
w  którym  dziecko  było  ostatnio  widziane.  Priorytetem  musi  być  znalezienie  dziecka.

•  Członek  personelu  musi  natychmiast  powiadomić  starszego  lidera,  który  musi  zasięgnąć  informacji:

•  Jeżeli  dziecka  nie  można  znaleźć  w  ciągu  dziesięciu  minut:  o  

Policja  ma  zostać  powiadomiona  przez  dyrektora  szkoły  (lub  innego  starszego  kierownika),  podając  mu  niezbędne  
szczegóły.  o  Jeśli  jest  na  wycieczce  szkolnej,  główny  członek  personelu  powinien  skontaktować  się  z  

akademią,  aby  poinformować

Jeśli  z  jakiegokolwiek  powodu  rodzic  nie  może  odebrać  dziecka  z  akademii,  musi  zadzwonić  do  akademii  i  podać  nazwisko  
wyznaczonej  osoby  dorosłej,  która  odbierze  dziecko,  a  także  pokrewieństwo  z  dzieckiem.  Personel  administracyjny  zgłosi  to  
odpowiedniemu  nauczycielowi  klasy  lub  asystentowi  nauczyciela.  Kiedy  wyznaczona  osoba  dorosła  odbierze  dziecko,  zostanie  
poproszona  o  podanie  swojego  imienia  i  związku  z  dzieckiem.

2.  Gdy  dziecko  celowo  ucieka  z  terenu  akademii,  np.  gdy  jest  nieszczęśliwe  lub

Personel  powinien  pozostawać  w  kontakcie  z  wewnętrznymi  radiotelefonami/telefonami  komórkowymi,  jeśli  są  dostępne.

Wszyscy  rodzice  przekazują  do  akademii  „listę”  osób  pełnoletnich,  które  są  upoważnione  do  regularnego  odbioru  dziecka,  a  
także  relacje  tej  osoby  z  dzieckiem,  np.  Sandra  Smith  –  Babcia.
Tylko  za  pisemną  zgodą  rodziców  dzieci  zostaną  zwolnione  ze  starszym  rodzeństwem  w  wieku  11-16  lat.

3.  W  przypadku  odbioru  dziecka  z  akademii  przez  nieuprawnioną  osobę  dorosłą.

o  Rodzice  powinni  zostać  poproszeni  o  natychmiastowe  skontaktowanie  się  z  akademią,  jeśli  dziecko  się  zjawi  i  
poinformowanie  ich,  że  wezwano  policję.  Akademia  wyjaśni,  że  członek  personelu  skontaktuje  się  z  nimi,  jeśli  
będzie  miał  więcej  informacji.  o  Pracownicy  akademii  będą  kontynuować  poszukiwania,  otwierając  obszar  

poszukiwań  na  miejsca

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

Senior  Leader,  że  brakuje  dziecka.  Stosowne  porady  i  dyskusje  będą  odbywać  się  w  miarę  potrzeb  telefonicznie.  
o  Z  rodzicami  powinien  się  skontaktować  i  poinformować  Starszego  Lidera  lub  członka  personelu  

administracyjnego.  Jeśli  dziecko  zaginie  z  powodu  przykładów  2  i  4,  w  części  „Zaginione  dziecko”  powyżej,  należy  je  
poprosić,  aby  zostało  w  domu  na  wypadek,  gdyby  dziecko  przyjechało,  i  należy  je  poprosić  o  opisanie  najbardziej  
prawdopodobnej  drogi  z  akademii  do  domu  i  zapytać  czy  jest  jakieś  miejsce,  do  którego  dziecko  zwykle  może  
się  udać?
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W  przypadku  zgubienia  dziecka  należy  podjąć  następujące  działania:

Odebrane  przez  nieuprawnioną  osobę  dorosłą

Machine Translated by Google



Jeśli  którakolwiek  z  powyższych  informacji  nie  zostanie  otrzymana,  dziecko  nie  zostanie  zwolnione  w  żadnych  
okolicznościach,  a  członek  personelu  skontaktuje  się  z  rodzicami  dziecka  w  celu  potwierdzenia  sytuacji.  Jeżeli  
jednak  dziecko  zostanie  wydane  nieuprawnionej  osobie  dorosłej,  należy  podjąć  następujące  działania:

•  Jeśli  upoważniona  osoba  dorosła  lub  rodzic  jest  obecny  w  akademii,  członek  personelu  skontaktuje  się  z

Zarejestruj  się  na  sesje  poranne  i  popołudniowe.

zebrał  ucznia.

dzieci,  a  także  dzieci,  od  których  akademia  nie  otrzymała  zgłoszenia  nieobecności  od  rodziców.

•  Za  ukończenie  obecności  odpowiada  wychowawca  klasy  lub  asystent  nauczyciela

Gdy  sytuacja  zostanie  rozwiązana,  członkowie  personelu  muszą  przeanalizować  przyczyny  jej  wystąpienia  i  upewnić  
się,  że  zostały  podjęte  środki,  aby  upewnić  się,  że  to  się  nie  powtórzy.  Raport  incydentu  zostanie  wypełniony,  a  
akademia  zapewni,  że  wszystkie  szczegóły  zostaną  niezwłocznie  przekazane  dyrektorowi  szkoły.

uczeń.
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im,  czy  wiedzą,  kim  był  dorosły  zbieracz,  podając  opisy.  •  Jeśli  upoważniona  osoba  
dorosła  nie  jest  obecna  w  akademii,  skontaktuje  się  z  nią  personel  administracyjny  i/lub  starszy  lider  w  celu  

wyjaśnienia  ustaleń.  Jeśli  jednak  sytuacja  pozostaje  nierozwiązana,  a  dziecko  zostało  wypuszczone  z  
nieuprawnioną  osobą  dorosłą,  dołoży  się  wszelkich  starań,  aby  znaleźć  dziecko/nieuprawnioną  osobę  
dorosłą.  W  razie  potrzeby  dyrektor  skontaktuje  się  z  policją.

•  Nominowany  członek  personelu  jest  odpowiedzialny  za  monitorowanie  obecności  na  każdej  klasie  i

Jak  wspomniano  wcześniej  w  tej  polityce,  Trust  i  jego  akademie  przyjęły  spójne  podejście  do  zachęcania  i  promowania  
uczestnictwa.  Jeżeli  akademia  nie  jest  usatysfakcjonowana  podanymi  przyczynami  nieobecności,  władze  lokalne  
zostaną  poproszone  o  zorganizowanie  wystawienia  mandatu  karnego.

•  Dlatego  Rada  Akademii  dokładnie  przeanalizuje  dostarczone  informacje  dotyczące  obecności  i  nieobecności  
oraz  będzie  starać  się  zapewnić,  aby  frekwencja  w  akademii  była  tak  wysoka,  jak  mogłaby  być.

•  Jeśli  istnieje  długoterminowe  ogólne  zmartwienie  związane  z  uczęszczaniem  do  konkretnego  dziecka,  będzie  to:

Jeśli  rodzic  poinformuje  personel,  przywożąc  dziecko  do  akademii,  że  tego  wieczoru  inny  dorosły  odbierze  jego  
dziecko,  zostanie  to  ponownie  zgłoszone  odpowiedniemu  wychowawcy  klasy  lub  asystentowi  pedagogicznemu.

•  Obowiązkiem  Rady  Akademii  (gubernatorów)  jest  monitorowanie  ogólnej  frekwencji.

•  Jeśli  wychowawcy  dowiadują  się  o  niespodziewanej  nieobecności  ucznia  w  trakcie  zajęć
dzień  szkolny,  natychmiast  skontaktują  się  z  personelem  biura.

Członek  personelu  musi  powiadomić  członka  kierownictwa  wyższego  szczebla,  który  musi  zapytać  odpowiednich  
członków  personelu  o  okoliczności  i  czy  to  rodzic  innego  dziecka

Zasady  i  procedury  zarządzania  dokumentacją  zaufania.

•  Wyznaczony  członek  personelu  będzie  codziennie  informował  dyrektora  o  każdej  nieobecności

Polityka  zaufania  dotycząca  obecności  (uczniowie  i  studenci)

•  Akademia  będzie  przechowywać  dokładne  zapisy  frekwencji  w  aktach  i  będzie  je  przechowywać  zgodnie  z

zgłaszane  do  wyznaczonego  członka  personelu,  który  skontaktuje  się  z  rodzicami/opiekunami  i  omówi  
ucznia  z  Pełnomocnikiem  ds.  Edukacji.

Monitoring  i  przegląd  przez  Radę  Akademii/Rady  Akademii

Zawiadomienia  o  karach
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Tam,  gdzie  interwencje  się  nie  powiodą,  mandaty  karne  są  odpowiednią  interwencją,  aby  przywrócić  uczniów  do  akademii  lub  edukacji  

alternatywnej.

•  Nieregularne  uczęszczanie  do  szkoły;

Aby  zapewnić  spójne  doręczanie  mandatów  karnych,  zgodnie  z  wytycznymi  władz  lokalnych  będą  miały  zastosowanie  następujące  

kryteria:

Okoliczności,  w  których  może  zostać  wystawiony  mandat  karny,  obejmują:

Jeżeli  kara  nie  zostanie  zapłacona,  fakt  wystawienia  i  niezapłacenia  zawiadomienia  może  zostać  wykorzystany  jako  dowód  w  kolejnym  

dochodzeniu.

Przechowywanie  paragonów  i  pobór  przychodów:

Mandat  karny  będzie  ograniczony  do  dwóch  na  ucznia  w  roku  akademickim.  W  sytuacjach,  w  których  rodzic/opiekun  spełnia  

kryteria  wystawienia  więcej  niż  jednego  mandatu  karnego,  ponieważ  jest  więcej  niż  jedno  dziecko,  które  nie  uczęszcza  do  szkoły,  może  

zostać  wystawionych  kilka  mandatów.

•  nieobecności  zatwierdzone  przez  rodziców,  które  nie  zostały  zatwierdzone  przez  akademię;

•  Nieuprawnione  urlopy  w  czasie  semestru;

wakacje  w  semestrze;  lub

Monitorowanie  i  przegląd  niniejszej  Polityki

•  Jawne  wagarowanie;

•  W  przypadku  co  najmniej  10  sesji  (półdniowych)  zarejestrowanych  jako  nieuprawniona  nieobecność  z  powodu

Władze  lokalne  zatrzymują  dochody  z  Systemu  Powiadomień  o  Karach,  aby  pokryć  koszty  wydawania  i  egzekwowania  zawiadomień  lub  

koszty  ścigania  odbiorców,  którzy  nie  płacą.

•  przebywanie  w  miejscu  publicznym  w  ciągu  pierwszych  pięciu  dni  wykluczenia;  oraz

Zawiadomienia  o  wypłacie  kary:

Rodzice/opiekunowie  i  uczniowie  są  wspierani  w  akademii  i  przez  agencje  zewnętrzne  w  przezwyciężaniu  problemów,  które  

uniemożliwiają  regularne  uczęszczanie  do  szkoły,  poprzez  szeroki  zakres  strategii  interwencyjnych.
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•  Utrzymujące  się  spóźnione  przybycie  do  akademii  (po  zamknięciu  rejestru);

•  Gdy  dziecko  ma  co  najmniej  10  sesji  (pół  dni)  utraconych  z  powodu  nieuprawnionej  nieobecności  w  okresie  ostatnich  sześciu  

miesięcy.  Odpowiednią  okolicznością  jest  sytuacja,  w  której  rodzic  stale  nie  przedstawia  rozsądnego  lub  akceptowalnego  

wyjaśnienia  nieobecności  ucznia;  lub  gdy  uczeń  ma  zaświadczenie  o  nieuprawnionej  nieobecności  w  szkole,  a  okoliczności  

wydają  się  możliwe  do  uniknięcia;  lub

•  Gdy  dziecko,  które  zostało  wykluczone,  przebywa  w  miejscu  publicznym  przez  pierwsze  pięć  dni.  Mandat  ukarany  zostanie  wydany  

za  pierwszym  razem,  jeśli  jest  to  właściwe,  po  rozważeniu  działania  lub  zaniechania  rodzica,  które  doprowadziły  do  tego,  że  

dziecko  znalazło  się  w  miejscu  publicznym  w  wyznaczonym  czasie,  uzasadnienia  rodzica,  jeśli  takie  istnieje,  oraz  postawy  rodzica  

wobec  niespełnienia  ich  odpowiedzialność  ustawowa.

Kryteria  wydawania  mandatu  karnego:

poprawić  frekwencję  ucznia).

W  tym  okresie  władze  lokalne  mogą  ścigać  rodzica/opiekuna.

Trust  będzie  odpowiedzialny  za  okresowe  przeglądanie  tej  polityki  w  celu  upewnienia  się,  że  spełnia  ona  wymogi  prawne  i  odzwierciedla  

najlepsze  praktyki.

•  Uczniowie  korzystający  z  programu  „Szybka  Ścieżka  do  Uczestnictwa” (co  oznacza,  że  otrzymali  12  tygodni  na

Warunki  płatności  zostaną  wyszczególnione  na  mandacie  karnym.  Zapłata  mandatu  karnego  wynosi  60  GBP,  jeśli  zostanie  zapłacona  

w  ciągu  21  dni  od  otrzymania  zawiadomienia,  wzrasta  do  120  GBP,  jeśli  zostanie  zapłacona  po  21  dniach,  ale  w  ciągu  28  dni  od  otrzymania  

zawiadomienia.  Jeśli  mandat  karny  nie  zostanie  w  całości  zapłacony  do  końca  28-dniowego  okresu
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Apartament  Zucchi,  osiedle  biznesowe  Nostell,  Nostell,  Wakefield,  WF4  1AB

The  Bishop  Konstant  Catholic  Academy  Trust  jest  zwolnioną  organizacją  charytatywną  regulowaną  przez  Sekretarza  Stanu  ds.  Edukacji.  Jest  to  
spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  zarejestrowana  w  Anglii  i  Walii  pod  numerem  8253770,  z  siedzibą  pod  adresem
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Załącznik  1:  Zgłaszanie  zaginięć/zbiegów  dzieci  i  młodzieży  w  ciągu  
dnia  szkolnego
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