Firs Estate Primary School
Raven Street, Derby DE22 3WA

Nemeškajte
do školy!

Telefón: (01332) 346230

Brány sa
otvárajú o
8.45.

Email: admin@firsestate.derby.sch.uk

Informačný leták o dochádzke
2. vydanie

Veľká noc 2017

Vážení rodičia/opatrovatelia.Vítajte pri druhom vydaní našeho informačného letáku. Deti majú len jednu
šancu na vzdelanie a každá sekunda sa ráta. Ak by ste chceli akúkoľvek podporu alebo radu o
dochádzke, kontaktujte pani riaditeľku Martin alebo pani Leslie a budeme sa snažiť vám pomôcť. Radi by
sme sa poďakovali všetkým rodinám, ktoré podporujú našu snahu o zlepšenie dochádzky a dochvíľnosti
na dosiahnutie 95%.

Cieľová dochádzka 95.00%

Momentálny stav školskej dochádzky

Momentálna dochádzka 93.90%
Prosím, uistite sa aby vaše
dieťa prišlo do školy každý
deň.
Žiaci s dochádzkou pod 90%
budú automaticky
odporučení školskému
sociálnemu pracovníkovi a
rodičia môžu byť trestne
stíhaní.
Dochádzku Vášho dieťaťa
nájdete priloženú k tomuto
letáku.

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

90.14%
89.25%
87.56%
95.14%
91.61%
94.58%
96.66%
93.66%
94.80%
94.10%
95.16%
94.27%
93.98%
94.03%

Dovolenky a absencia počas školského roka

Absencia

Nie je odporúčané, aby ste vaše dieťa zobrali zo školy počas školského štvrťroka.
Ak cestujete, je nevyhnutné, aby ste vyplnili žiadosť o absenciu a stretnutie s
pani riaditeľkou Martin alebo pani Leslie bude dohodnuté na prediskutovanie
vašej požiadavky. Ak bude vaša požiadavka zamietnutá a vy napriek tomu
vycestujete, školský sociálny pracovník bude informovaný a môže vám udeliť
pokutu. V súčasnej dobe pokuta je vo výške £60.00 za každého rodiča za každé
dieťa. Prosím, Nezoberte vaše dieťa preč, bez toho aby ste nám o

Ak je vaše dieťa príliš choré na to aby
prišlo do školy, je nutné informovať
kanceláriu školy na 01332 346230.

tom povedali.

Zamestnanec školy alebo Školský
sociálny pracovník môžu vykonať
návštevu v domácnosti a overiť si
či vaše dieťa je v skutočnosti príliš
choré na to aby bolo v škole.

Oslava vynikajúcej dochádzky
Veľká pochvala pre všetkých našich žiakov, ktorí boli v škole každý deň od začiatku tohto
školského štvrťroku v Januáry. Špeciálnou cenou pre všetky deti, ktoré majú 100% dochádzku
bude Veľkonočné popoludnie plné dobrôt a zábavy s pani riaditeľkou Martin. Prosím, prineste
vaše dieťa do školy každý deň, aby neprišlo o najbližšiu odmenu!
Dúfame, že budete mať krásne Veľkonočné prázdniny
Školský štvrťrok končí v piatok 7.apríla 2017. Do školy sa deti vrátia v pondelok 24. apríla 2017
Prosím, zabezpečte aby vaše dieťa prišlo včas v plnej školskej uniforme a s úborom na telesnú výchovu!

