Firs Estate Primary School
Raven Street, Derby DE22 3WA

Bud nas cas

Telephone: (01332) 346230

8.45 hod!

Email: admin@firsestate.derby.sch.uk

Nemeskaj do
skoly

Informačný leták o dochádzke
Vydanie čίslo 1. December 2016

Váženί rodičia/opatrovatelia
Vytajte pri našom prvom informačnom letáku. Dúfame,že nasledujúce informácie budú pre Vás
užitočné a že Vám pomôžu podporiť nás v našom úsilί o zlepšenie dochádzky a dochvίľnosti na
škole Firs Estate. Prosίm, kontaktujte nás, ak máte nejaké otázky alebo obavy o svoje dieťa.
Doterajšί stav školskej dochádzky v tomto roku
Bright Blossoms
Cheerful Cherries
Helpful Hollies
Positive Palms
Lively Laurels
Spectacular Sycamores
Aspiring Acers
Excellent Elms
Jolly Junipers
Marvellous Maples
Awesome Oaks
Resilient Redwoods
Splendid Spruces
Wonderful Willows

91.74%
89.60%
84.94%
95.17%
92.33%
95.97%
96.61%
94.38%
93.57%
93.25%
95.75%
95.62%
94.00%
93.99%

Sociálny úrad pre školu a vzdelávanie
Naša škola veľmi úzko spolupracuje s pracovnίkom sociálneho
úradu preškolu a vzdelávanie. Pán Johnson navštevuje našu
školu pravidelne aby skontroloval dochádzku a dochvίľnosť
našich žiakov. Prosίm, uistite sa aby Vaše dieťa prišlo do školy
každý deň a včas aby ste nedostali návštevu zo školského
úradu.

Chceme dosiahnuť 95.00%
Momentálna dochádzka je 93.45%
Kontaktné údaje
Prosίm, dajte škole okamžite vedieť keď
sa presťahujete alebo zmenίte telefónne
čίslo, aby sme Vás mohli v prίpade núdze
kontaktovať.

Návštevy u lekára (a podobne) počas
vyučovania
Tieto, ak je to možné, musia byť dohodnuté po
vyučovanί. Ak je Vaše dieťa objednané k
lekárovi, prosίm, informujte o tom školu čίm
skôr. Deti musia byť v škole pred a po
návšteve u lekára a potvrdenie musί byť
poskytnuté.

ODMENA ZA 100% DOCHÁDZKU
Veľká pochvala patrί všetkým našim žiakom, ktorί boli od začiatku školského roka v
škole každý deň. Deti zo 100% dochádzkou budú za odmenu pani riaditeľkou
pozvané do reštaurácie Wagamama v obchodnom centre INTU v Derby. Prineste
prosίm, Vaše dieťa do školy každý deň aby mu na budúce táto skvelá cena neušla!
Prajeme Vám krásne Vianočné sviatky
Školský štvrťrok končί v utorok 20.Decembra 2016. Nový školský štvrťrok začίna v stredu 4.Januára 2017
Prosίm, uistite sa aby Vaše dieťa prišlo do školy každý deň o 8.45 ráno a aby malo oblečenú kompletnú školskú
uniformu

